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I K L A  P U U S T I N E N ,  C E O  /  B I I T

Kuvittelen itseni viiden vuoden päähän. Istun kauniina 
kesäiltana Pielisen rannalla kylmää olutta nautiskellen ja 
keskustelen naapurin isännän kanssa niitä näitä.

Yhtäkkiä isäntä vakavoituu ja kysyy, muistanko 
missä olin perjantaina kolmantenatoista päivänä 
maaliskuuta vuonna 2020, kun THL:n pääjohtaja pyyhki 
tiedotustilaisuudessa otsaltaan hikipisaroita samalla, 
kun tilanteen vakavuus alkoi valjeta kansan syville riveille.

Muistanhan minä, olin juuri saapunut Itävallasta 
laskettelureissulta. Aloin hitaasti ymmärtää, että 
tässä ollaan isomman ongelman edessä kuin kukaan 
olisi arvannut. Podin huonoa omaatuntoa matkasta 
ja kannoin huolta siitä, voisinko tartuttaa läheiseni, 
työkaverini tai ystäväni. Päätin jäädä suoraan 
kotikaranteeniin.

Tällaisessa tilanteessa mielessä pyörivät monenlaiset 
ajatukset ihmisten jaksamisesta yritysten selviämiseen. 
Olisi helppoa vaipua synkkyyteen, manata huonoa onnea 
ja käpertyä kuoreensa odottamaan parempaa huomista.

Johtajina meillä ei kuitenkaan ole siihen varaa. 
Meidän on aika toimia, näyttää esimerkkiä ja ohjata 

Lukijalle

työntekijöidemme ajatukset niihin asioihin, joihin voimme 
yhdessä vaikuttaa.

Nyt on ensiarvoisen tärkeää muistuttaa itseään 
siitä, että kyllä tästäkin selvitään. Minua auttaa ajatus 
kesämökistä, aamuauringon säteistä verhojen raoista, 
tuoreen nurmikon tuoksusta ja huolettomuudesta. 
Tiedän, että sekin päivä vielä koittaa.

Ennen kuin pääsemme sinne asti, meidän on 
toimittava. Näissä epävarmoissa olosuhteissa meidän 
on kaivettava jostain esille se asenne, jota kutsutaan 
tekemisen meiningiksi.

Meilläkään ei ole kertoa sinulle oikeita vastauksia 
kaikkiin vaikeisiin kysymyksiin emmekä halua edes 
yrittää kertoa, miten juuri sinun pitäisi tässä tilanteessa 
toimia, mutta voimme kuitenkin tarjota apua.

Tiedämme, kuinka haastavaa myynnin johtaminen 
on normaalioloissakin. Siksi olemme kirjoittaneet 
sinulle oppaan siitä, kuinka myyntiä voidaan johtaa 
epävarmuuden keskellä poikkeuksellisissa tilanteissa.

Valmiiden vastausten sijaan tarjoamme sinulle 
ajatuksia ja näkökulmia. Toivon vilpittömästi, että niistä 
on sinulle apua.
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Johdanto: Myynnin johto 
uusien haasteiden edessä
Tätä opasta kirjoitettaessa olemme uudenlaisessa tilanteessa, 
johon kukaan ei osannut varautua. Maailma – Suomi 
mukaan lukien – on monilta osin pysähtynyt. Ihmisten 
liikkumista on rajoitettu merkittävästi ja monet arkipäiväiset 
asiat, kuten tapahtumat ja toimistotiloissa työskentely ovat 
jääneet määrittelemättömälle tauolle. Yhteiskuntaolojen 
äkillinen muutos on heittänyt meidät kokonaan uudenlaisten 
haasteiden eteen. Kuinka myynnin johdon tulisi tällaisessa 
odottamattomassa tilanteessa toimia?

Monella meistä on vielä tuoreessa muistissa 2007-2009 
vuosien finanssikriisi, joka ajoi monet yritykset kuilun 
partaalle. Moni muistaa varmasti myös vuosituhannen alun 
IT-kuplan puhkeamisen ja 90-luvun alun laman.

Useimmat meistä ovat työuransa aikana kokeneet 
jonkin poikkeustilanteen. Ne, jotka ovat eläneet läpi 
useamman poikkeustilanteen, tietävät hyvin, että jokainen 
poikkeuksellinen tilanne on omanlaisensa. Historiasta voi 
kuitenkin ottaa monella tapaa opiksi, vaikka kaikkia oikeita 
vastauksia ei historiankirjoista löytyisikään.

Yritysten näkökulmasta poikkeustilanteesta selviämisessä 
on lopulta kyse rahasta. Kuinka pidetään vaikeinakin hetkinä 
huolta siitä, että yritykseen virtaa riittävästi rahaa kulujen 
kattamiseen. Kuinka yritys pidetään pinnalla silloinkin, kun 
yrityksen kassa ei kestä parempien aikojen odottelua, vaan 
tilanteeseen on reagoitava tekemällä asioita eri tavalla. Tässä 
myynti ja myynnin johtaminen nousevat koko yrityksen 
selviämisen kannalta tärkeimmiksi tekijöiksi.
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Tämä opas on kirjoitettu ennen kaikkea sinulle, joka 
johdat myyntiä ja myyjiä. Tämän oppaan tarkoituksena 
on auttaa sinua löytämään ne keinot, joilla sinä ja teidän 
myyntiorganisaationne pidätte koko teidän yrityksenne 
pinnalla läpi näiden haastavien aikojen. 

Käytämme tässä oppaassa koronaviruksen aiheuttamasta 
pandemiasta nimitystä poikkeustilanne esimerkiksi kriisin 
sijaan, sillä tiedostamme, että tilanne 
vaikuttaa eri yrityksiin hyvin eri 
tavoin. Tilanne on joka tapauksessa 
poikkeuksellinen.

Tätä opasta kirjoitettaessa 
elämme epätietoisuuden tilassa, jossa 
globaali pandemia on pakottanut 
valtiot rajoittamaan elämää rajuilla 
toimenpiteillä. Sekä ihmisten että 
yritysten liikkumavaraa on kavennettu 
poikkeuksellisen paljon, emmekä 
tarkalleen tiedä, mitä huominen tuo 
tullessaan.

Ihminen reagoi uhkaaviin 
tilanteisiin poikkeuksetta voimakkaasti. 
Kun koemme olomme uhatuksi, 
aistimme virittyvät äärimmilleen. 
Tämän tunnekuohun aikana emme aina 
välttämättä kykene tekemään parhaita mahdollisia päätöksiä. 
Ensimmäinen ajatus poikkeuksellisen tilanteen yllättäessä 
saattaa olla pakeneminen tai tilanteen kieltäminen.

Selvää on, että yrityksen johto ei voi antaa 
ensireaktiolleen liikaa valtaa. Johto ei voi lukittautua 
norsunluutorniin ja toivoa, että tilanne menisi 
mahdollisimman nopeasti ohi. Tai reagoida välittömästi 
aggressiivisella suunnanmuutoksella vähät välittämättä siitä, 
mitä ympärillä tapahtuu.

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen 
välittömät vaikutukset, kuten rajoitukset ihmisten 
liikkumiseen, voivat kestää kuukausia. Sen taloudellisten 
vaikutusten kestoa on mahdotonta arvioida.

Johto ei voi myöskään kieltäytyä uskomasta, että tilanne 
koskettaisi jotenkin myös heidän yritystään. Ennen pitkää 
tilanne vaikuttaa meistä jokaiseen.

Tilanteesta selviäminen edellyttää 
epäselvän tilanteen selkiyttämistä, 
tilanteen ottamista haltuun, selkeän 
toimintasuunnitelman laatimista ja 
suunnitelman toteuttamista. Eli aktiivista 
johtamista.

Suurin muutos, jota poikkeustilanteesta 
selviäminen myyntiorganisaatiolta 
edellyttää, on nopea rytminmuutos. 
Moni myyntiorganisaatio on tottunut 
tarkastelemaan asioita viikko- tai 
kuukausitasolla, mutta poikkeustilanteessa 
asioita tulee tarkastella jatkuvasti, 
vähintään päivittäin. Asiat ehtivät 
muuttua viikossa niin paljon, että 
myyntiorganisaatio jää auttamatta jälkeen, 
jos rytminmuutoksessa ei onnistuta.

Tämän rytminmuutoksen on oltava 
niin suuri, että se näkyy kaikessa käytännön tekemisessä 
tiimipalavereiden tiheydestä ja asiakaskontaktoinnin 
määrästä lähtien.

Esittelemme tässä oppaassa viitekehyksen, jonka 
avulla myynnin johto voi lähteä purkamaan tilannetta 
poikkeuksellisten olojen aikana. Kaikki lähtee liikkeelle 
tilanneanalyysistä ja sen pohjalta tehdyistä muutoksista 
myyntisuunnitelmiin. Seuraavaksi on varmistettava, että 
myynnin johto kykenee varmistamaan, että yhteisen 

”Suurin muutos, jota 
poikkeustilanteesta 

selviäminen 
myyntiorganisaatiolta 
edellyttää, on nopea 
rytminmuutos. Moni 

myyntiorganisaatio on 
tottunut tarkastelemaan 

asioita viikko- tai 
kuukausitasolla, mutta 

poikkeustilanteessa asioita 
tulee tarkastella jatkuvasti, 

vähintään päivittäin.”
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suunnitelman pohjalta lähdetään tekemään oikeita asioita 
ja että myyjien edellytykset ovat kunnossa muuttuneessa 
toimintaympäristössä.

Tässä poikkeustilanteessa ei kuitenkaan ole kyse 
pelkästään myydyistä euroista tai buukatuista palavereista.

Kaiken taustalta löytyvät ihmiset – sekä omat työntekijät 
että asiakkaat – jotka saattavat olla huolissaan itsestään 
tai läheisistään. Tämän takia sekä johdolta että myyjiltä 
vaaditaan entistä enemmän herkkyyttä ja tunneälyä kaikissa 
kohtaamisissa.

MINKÄLAISET YRITYKSET SELVIYTYVÄT 

TAANTUMASTA PARHAITEN?

Vaikka koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne on 
monella tapaa ainutlaatuinen, niin olemme kohdanneet 
poikkeuksellisia tilanteita aikaisemminkin.

Globaaleja taantumia ja niiden taloudellisia vaikutuksia 
on tutkittu paljon, mutta yritysten strategioita taantumasta 
selviämiseen huomattavasti vähemmän. Harvard Business 
Review julkaisi kuitenkin vuonna 2010 laajan tutkimuksen 
pohjalta artikkelin Roaring Out of Recession, jossa oltiin 
tarkasteltu kolmen eri taantuman (1980-1982, 1990-1991 ja 
2000-2002) vaikutuksia yrityksiin.

Tutkimuksessa selvitettiin, minkälaisia strategioita 
tuhannet eri yritykset käyttivät taantumista selviämiseen 
sekä valittujen strategioiden vaikutuksia yritysten 
taloudelliseen menestymiseen.

Laajan tutkimuksen perusteella parhaiten eivät suinkaan 
menestyneet puhtaasti puolustuskannalle asettuneet 
yritykset eivätkä liioin aggressiivisimmatkaan yritykset. 
Parhaiten lamojen vaikutuksista selvisivät yritykset, jotka 
valitsivat kultaisen keskitien. Nämä yritykset samaan aikaan 
sekä tehostivat toimintaansa että kehittivät sitä. 

Puhtaasti puolustuskannalle päätyneet yritykset, 
jotka leikkasivat voimakkaasti muun muassa henkilöstöstä, 
tuotannosta ja kehityksestä, saattoivat väliaikaisesti 
jopa parantaa marginaaleja, mutta taantuman jälkeen 
näiden yritysten kasvu oli merkittävästi hitaampaa kuin 
kilpailijoilla. Kirjoittajat tunnistivat strategiassa kolme 
merkittävää ongelmaa:

1. Voimakkaat leikkaukset johtavat henkilöstön keskuudessa 
tavoitteiden laskemiseen, kun kaikkia päätöksiä 
tarkastellaan tappioiden minimoimisen näkökulmasta.

2. Tehokkuuden parantamisen sijaan yrityksissä pyritään 
leikkausten myötä tekemään enemmän samaa pienemmillä 
resursseilla.

3. Keskusjohtoiset leikkaustoimet johtavat siihen, että 
pessimismi valtaa alaa ja koko yrityksen sekä sen 
henkilöstön keskittyminen tiivistyy selviämiseen.

Aggressiivisimmat yritykset eivät myöskään pärjänneet 
tutkimuksen mukaan järin hyvin. Näihin yrityksiin pesiytyi 
herkästi sellainen vahingollinen kulttuuri, jossa silmät 
suljettiin tilanteen realiteeteilta ja yritykset jäivät lopulta 
painimaan kohonneiden kustannusten kanssa.

Parhaiten pärjäsivät yritykset, jotka löysivät tasapainon 
noiden kahden ääripään välillä. Tällaiset yritykset lähestyivät 
taantumaa tarkastelemalla liiketoimintamalliensa kaikkia 
yksityiskohtia huolella ja pelkkien leikkausten sijaan 
pyrkivät tehostamaan toimintaansa. Käytännössä tällaiset 
yritykset leikkasivat budjettiaan joiltain osin, mutta myös 
samaan aikaan kasvattivat sitä tärkeimmiksi kokemillaan 
osa-alueilla. 

Tutkimuksesta on syytä ottaa opiksi. Vaikka uhkaavassa 
tilanteessa päällimmäisenä ajatuksena saattaa olla voimakas 

https://hbr.org/2010/03/roaring-out-of-recession
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puolustautuminen ja kulujen karsiminen, niin tutkimusten 
perusteella se ei useinkaan ole pitkässä juoksussa se 
paras mahdollinen strategia. Niin ikään aggressiivinen 
hyökkääminen, jossa yritys sulkee silmänsä tilanteen 
vakavuudelta ja investoi kilpailijoihin nähden erityisen 
voimakkaasti, ei johda parhaaseen lopputulokseen.

Harvard Business Review’s julkaiseman tutkimuksen 
perusteella parhaiten menestyvät sellaiset yritykset, jotka 
onnistuvat löytämään tasapainon kulujen karsimisen ja 
investoimisen välillä. Menestyneimmät yritykset karsivat 
kuluja selvitäkseen tästä päivästä, mutta investoivat 
vaikeinakin aikoina jo tulevaisuutta silmällä pitäen.

MONITASOISET HAASTEET MYYNNIN JOHDOLLE

Myynnin johtaminen on normaalioloissakin vaativaa 
työtä, jossa on paljon liikkuvia osia ja muuttuvia tekijöitä, 
mutta erityisen haasteellista se on taantumassa, johon 
monet yritykset reagoivat supistamalla toimintaansa sekä 
jäädyttämällä hankintansa.

Moni yritys reagoi yksinkertaisesti lyömällä liinat 
kokonaan kiinni.

Tilanteessa, jossa taantuman lisäksi myös ihmisten 
liikkumista rajoitetaan merkittävästi, tulee myynnin johdolle 
taloudellisten seikkojen lisäksi kokonaan uusia haasteita.

Kuinka johdetaan ihmisiä, jotka ovat eristyksissä 
toisistaan, työskentelevät vaihtelevissa kotioloissa ja ovat 
kenties huolesta suunniltaan? Kuinka myyntikoneisto 
pidetään toiminnassa, kun asiakkaita ei voi enää tavata 

kasvotusten? Kuinka lähestytään asiakkaita, joiden koko 
toimeentulo saattaa olla vakavasti uhattuna? 

Vaikka tilanne on haastava, ei se suinkaan ole toivoton. 
Tämä on se tärkein ajatus, jonka haluamme tämän oppaan 
kautta sinulle välittää. Kun asiakkaiden ostokäyttäytyminen 
muuttuu, nousevat myynnin uudelleen organisoiminen 
sekä myynnin entistä näkyvämpi johtaminen ratkaiseviksi 
tekijöiksi.

Haastavaa tilannetta kannattaa lähteä purkamaan jonkin 
viitekehyksen kautta, kuten esimerkiksi käyttämämme 
myynnin tiedolla johtamisen mallin avulla, joka pohjautuu 
Mercuri Internationalin tulos-panos-pätevyydet-edellytykset-
malliin (TPPE-malli). Selkeä viitekehys auttaa jäsentämään 
ajatuksia ja keskittymään tilanteen kannalta olennaisiin 
asioihin.

Käyttämämme malli auttaa keskittymään niihin asioihin, 
joihin myyntiorganisaatio voi itse omalla toiminnallaan 
vaikuttaa.

• Tulos (luku 1): Tällä tasolla tarkastellaan sitä, minkälainen 
tulos pitäisi saavuttaa. Yrityksen on kyettävä strategisella 
tasolla ymmärtämään, miten myyntitavoitteita tulisi päivittää 
poikkeustilanteessa.

• Panos (luku 2): Kun uudet poikkeusajan tavoitteet on 
sovittu, voidaan pohtia sitä, kuinka tavoitteet saavutetaan, 
eli mikä panos myyjien on annettava. Miten ihmisiä tulisi 
johtaa poikkeustilanteessa? Mitä toimenpiteitä myyjien on 
muuttuneessa tilanteessa tehtävä ja kuinka paljon? Mitä 

”Parhaiten menestyvät sellaiset yritykset, jotka onnistuvat löytämään 
tasapainon kulujen karsimisen ja investoimisen välillä.”
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myydään ja kenelle? Miten varmistamme myyntityön laadun, 
jotta asiakkaat myös ostavat meiltä? Minkälaisia myynnin 
sisäisiä palavereita pidämme? Kuinka paljon ja mistä niissä 
keskustellaan, jotta tavoitteet saavutetaan? 

• Pätevyydet (luku 3): Myyjien on kyettävä reagoimaan 
tilanteeseen ja löydettävä uusia tapoja auttaa asiakkaitaan. 
Samalla monien myyjien on opittava kokonaan uusia 
toimintamalleja, kun esimerkiksi kenttämyyjien on jatkossa 
tehtävä etämyyntiä. Myyjien on kenties opittava käyttämään 
sellaisia työkaluja, joita he eivät ehkä ole aikaisemmin 
tottuneet käyttämään. Minkälaisia vastaväitteitä myyjät 
kohtaavat - onko niihin rakennettu vasta-argumentit? Onko 

myyntitarinat rakennettu tämän hetkiseen tilanteeseen ja 
onko niitä harjoiteltu?

• Edellytykset (luku 4): Uusi tilanne vaatii myös uusia 
edellytyksiä organisaatiolta. Ovatko organisaation 
edellytykset kunnossa esimerkiksi työkalujen, erilaisten 
prosessien, johtamisen ja valmentamisen osalta?

Tarkastelemme tässä oppaassa myynnin johtamista 
poikkeustilanteessa näiden neljän näkökulman kautta. Jos 
haluat lukea lisää myynnin johtamisesta tiedolla ja TPPE-
mallista, suosittelemme lataamaan myös aikaisemmin 
kirjoittamamme oppaan “Ohjaako myyntiäsi mutu vai data? 
– Opas myynnin johtamiseen tiedolla.”

Tavoite
Liikevaihto, kate, asiakastyytyväisyys, asiakaspoistuma

Analytiikka

Pätevyydet
Tieto, taito, asenne, motivaatio

Edellytykset
Tarjooma, asiakkaat, organisaatio

Määrä
”Riittävä määrä”

Suunta
”Oikeita asioita”

Laatu
”Riittävän hyvin”

Tavoitteet Tulokset

Suunnittelu
   & tekeminen

Johtaminen
& muutos

Myynnin tiedolla johtamisen mallimme lähtee liikkeelle Mercuri Internationalin Tulos-Panos-Pätevyydet-Edellytykset-
mallista (TPPE), jossa kaikki tekeminen johdetaan tavoitteista. Mallia voidaan hyödyntää myös myynnin johtamisen 
tarkasteluun nykyisen kaltaisessa poikkeustilanteessa. Liikkeelle lähdetään tavoitteesta (esimerkiksi myydyt eurot), 
jonka jälkeen määritellään, millä toimenpiteillä niihin päästään (määrä, suunta ja laatu). Myyjien pätevyyksien ja 
organisaation tarjoamien edellytyksien tulee mahdollistaa näiden tekemisen riittävän laadukkaina.

https://www2.biit.fi/hub/oppaat/opas-myynnin-johtamiseen-tiedolla/guidelink/poikkeustilanne
https://www2.biit.fi/hub/oppaat/opas-myynnin-johtamiseen-tiedolla/guidelink/poikkeustilanne
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N Ä K Ö K U L M A

Yhdysvaltalainen lentoyhtiö Spirit Airlines lähetti 
asiakkailleen maaliskuussa sähköpostimainoksen 
otsikolla “Never A Better Time To Fly”. Mainoksen 
saama vastaanotto oli yksimielisen tyrmistynyt. 

Äärimmäisen huonosti ajoitettu mainosviesti 
tilanteessa, jossa ihmisten liikkumista on rajoitettu 
ympäri maailmaa poikkeuksellisen kovin keinoin 
herättää kysymään: voiko joku oikeasti toimia näin?

Spirit Airlines kiirehti välittömästi perustelemaan 
tapahtunutta sillä, että kyseessä oli jo aikaisemmin 
suunniteltu mainoskampanja, joka lähetettiin 
vahingossa asiakkaille. Vahinko oli jo kuitenkin 
tapahtunut.

Spirit Airlinesin esimerkki ei valitettavasti 
ole mitenkään poikkeuksellinen. Esimerkkejä 
epäonnistuneesta viestinnästä löytyy lukemattomia. 
Miksi varoittavia esimerkkejä löytyy niin paljon?

Viestintä on vaativa taitolaji normaaleissa 
olosuhteissa, mutta poikkeustilanteissa sen merkitys 
on lisäksi ylikorostuneen suuri. Viestinnässä 
epäonnistumiseen ei yksinkertaisesti ole varaa.

Onnistunut viestintä poikkeustilanteessa edellyttää 
suunnitelmallisuutta, avoimuutta, rehellistä, jatkuvuutta 
ja pienimpien yksityiskohtien huomioimista. 
Esimerkiksi sähköpostiviestejä ei välttämättä kannata 
päättää terveisiin tilanteessa, jossa maailmassa jyllää 
poikkeuksellinen tautipandemia.

Poikkeustilanteet ovat nimensä mukaisesti 
poikkeuksellisia tilanteita, jotka iskevät yllättäen, 

aiheuttavat voimakkaita ensireaktioita ja herättävät 
ihmisissä voimakkaan tarpeen tietää enemmän.

Poikkeustilanteissa yrityksen johdon vastuulla on 
tarjota vastauksia myös tilanteessa, johon liittyy paljon 
epävarmuutta. Tärkeää on kertoa myös siitä, ettei ole 
mitään uutta kerrottavaa.

Pahin virhe on ensireaktion aiheuttamassa 
voimakkaassa tunnetilassa purkaa tunteitaan 
suodattamattomina työyhteisölle tai asiakkaille. 
Ensimmäinen ajatus ei useinkaan nimittäin ole se 
kaikista paras.

Vaikka poikkeustilanteet herättävät lähes 
poikkeuksetta pakottavan tarpeen reagoida 
tilanteeseen välittömästi, niin ensin on rauhoituttava 
ja mietittävä, mitä haluaa omille ihmisilleen ja 
sidosryhmilleen viestiä. Muista myös puhua aina totta.

Ennen varsinaisen viestinnän käynnistämistä on 
syytä miettiä vastaukset seuraaviin peruskysymyksiin:

• Mitä? Mitä-kysymys auttaa selvittämään, mitä on 
tapahtunut. 

• Miksi? Miksi-kysymys auttaa kertomaan, miksi näin 
on tapahtunut. 

• Miten? Miten-kysymys kertoo, miten tilanteeseen 
reagoidaan.

Näiden kysymysten pohjalta voidaan laatia 
viestit, jotka välitetään eri sidosryhmille. Esimerkiksi 
sisäisessä viestinnässä on syytä keskittyä siihen, 

Viestintä poikkeustilanteessa
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Ohjaako myyntiäsi 
mutu vai data?
– Opas myynnin johtamiseen tiedolla

Opas myynnin johtamiseen tiedolla
Sinulla on selkeä myyntitavoite, mutta kuinka se saavutetaan? 
Kuinka johdat myyntiä ja myyjiä tavoitteellisesti? Myynti on aina 
lopulta numeropeliä. Tässä ilmaisessa oppaassa tarkastellaan 
yksinkertaisten esimerkkien avulla, kuinka dataa käytetään myynnin 
johtamiseen, jotta myyntitavoitteet saavutetaan.

Lue lisää: ”Ohjaako myyntiäsi mutu vai data? – Opas myynnin 
johtamiseen tiedolla”  Biit.fi > Biit Hub > Oppaat

mitä yritys aikoo tehdä, miksi niin aiotaan toimia ja 
miten tämä kaikki vaikuttaa työntekijöihin sekä mitä 
työntekijöiltä tilanteessa odotetaan. Toista viesti 
rauhassa niin moneen kertaan, että sinusta tuntuu siltä 
kuin olisit puhunut aiheesta jo montakymmentä kertaa.

Kun johdolla on selkeä käsitys viesteistä, 
jotka halutaan eri sidosryhmille välittää, on syytä 
edetä nopeasti. Mikään ei ole selkeämpi merkki 
epäonnistuneesta viestinnästä kuin se, jos työntekijät, 
asiakkaat tai kumppanit saavat ensimmäiseksi tiedon 
esimerkiksi tulevista yt-neuvotteluista tai toimipisteiden 
sulkemisesta aamun lehdestä.

https://www2.biit.fi/hub/oppaat/opas-myynnin-johtamiseen-tiedolla/guidelink/poikkeustilanne
https://www2.biit.fi/hub/oppaat/opas-myynnin-johtamiseen-tiedolla/guidelink/poikkeustilanne
https://www2.biit.fi/hub/oppaat/opas-myynnin-johtamiseen-tiedolla/guidelink/poikkeustilanne
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1. Tulos: Poikkeustilanne 
pakottaa miettimään 
toimintaa uudella tavalla
Kuten edellä totesimme, poikkeustilanteisiin liittyy aina 
valtavasti epävarmuutta. Kukaan ei pysty ennustamaan, 
mihin suuntaan tilanne kehittyy ja milloin tilanne 
normalisoituu. Tämä epävarmuus heijastuu myös asiakkaiden 
ostokäyttäytymiseen. Ensimmäinen askel on tilanteen 
analysoiminen ja suunnitelmien päivittäminen.

Myynnin johtaminen lähtee tavoitteiden asettamisesta: 
on ymmärrettävä, mitä myydään, kenelle myydään, miten 
paljon myydään ja mitä kanavia käytetään. Sen lisäksi, 
että asiakkaiden liiketoiminnan prioriteetit muuttuvat 
poikkeustilanteessa, muuttuvat myös käytettävissä olevat 
myyntikanavat.

Ensimmäinen ajatus myyntitavoitteiden osalta 
saattaa olla tavoitteiden laskeminen, mutta opasta 
varten haastattelemamme kokeneet myyntijohtajat 
halusivat muistuttaa, että tavoitteiden laskeminen on aina 
ensimmäinen merkki luovuttamisesta.

Kun tutkittiin suomalaisyritysten selviämistä vuosien 
2007-2009 finanssikriisistä, huomattiin eräs kiinnostava 
seikka. Finanssikriisin aikana parhaiten onnistuneet 
yritykset eivät suinkaan laskeneet myyntitavoitteitaan. 
Jotkut käynnistivät epärealistisilta vaikuttaneita sisäisiä 
myyntikampanjoita, joilla tavoiteltiin jopa myynnin 
aktiviteettien tuplaamista. Tällaisella lähestymistavalla 
oli valtava motivaatiota lisäävä vaikutus myyjiin, sillä 
tappiomielialan sijaan he uskoivat, että vaikeasta tilanteesta 
ei ainoastaan selvitä, vaan siitä selvitään voittajina.  

Esimerkiksi koronaviruksen leviämisen aiheuttamassa 
poikkeustilanteessa myynti muuttui silmänräpäyksessä 
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etämyynniksi ja osa asiakkaista saattoivat laittaa 
hankinnoissaan jarruja päälle. Miten tämä vaikuttaa 
myynnin toimintaan?

PIDÄ KATSE HORISONTISSA  

YKSITYISKOHTIEN LISÄKSI

Poikkeustilanne pakottaa tarkastelemaan nykyhetkeä. 
Ihminen on evoluution kautta rakentunut keskittymään 
tällaisessa tilanteessa tähän hetkeen ja tilanteen välittömiin 
vaikutuksiin. On siis luonnollista keskittyä tähän päivään 
ja toiminnan uudelleen organisoimiseen, kun huominen on 
vielä hämärän peitossa.

On kuitenkin tärkeää pitää mielessä, että ennen pitkää 
poikkeustilanne päättyy ja palataan takaisin normaaliin – tai 
uuteen normaaliin. Myynnin johdon on siksi syytä pohtia 
asioita myös pidemmällä aikavälillä.

Harvard Business Review tarkasteli tuoreessa 
artikkelissaan How Chinese Companies Have Responded 
to Coronavirus sitä, kuinka kiinalaiset yritykset reagoivat 
koronaviruksen leviämiseen. Muualla toimivat yritykset 
voivat oppia jotain niiltä yrityksiltä, jotka ovat jo ainakin 
osittain siirtyneet akuutista vaiheesta toipumisvaiheeseen.

Yhtenä tärkeimmistä seikoista HBR nosti esiin 
tulevaisuuteen katsomisen. Nopeiten kiinalaisyrityksistä 
ovat toipuneet ne, jotka pitivät katseen nykyhetken lisäksi 
tulevaisuudessa ja pyrkivät proaktiivisesti varautumaan 
tuleviin muutoksiin.

Yhtenä hyvänä esimerkkinä ruoka- ja juomatuotteita 
valmistava Master Kong seurasi päivittäin poikkeustilanteen 
etenemistä ja pystyi ennakoimaan tuotteidensa kysyntää. 
Samalla he seurasivat tarkasti, milloin kivijalkakaupat 
aikoivat taas avata ovensa. Näin he pystyivät koko ajan 
hallitsemaan tuotteidensa kysyntää ja tarjontaa sekä olivat 
kilpailijoitaan askeleen edellä.

Kiinalaisyritysten esimerkin mukaisesti yritysten tulisi 
siis pyrkiä pitämään katseensa horisontissa, eikä lukittautua 
toiminnan uudelleen organisoimiseen ja nykyhetkeen.

Toinen myynnin näkökulmasta tärkeä huomio 
kiinalaisyritysten toiminnasta on se, ettei pelkkä ylhäältä 
alas -lähestyminen riitä: nopeasti muuttuvassa tilanteessa 
on hyödynnettävä laajemmin henkilöstön osaamista ja 
näkemyksiä. Myyjien ja myynnin johdon tulisi olla edelleen 
aktiivisesti yhteydessä asiakkaisiin, joten heiltä saa parhaan 
ymmärryksen siitä, mitä asiakaskentässä tapahtuu. Tiedon 
pitää siis kulkea paitsi johdolta myyjille, myös myyjiltä 
johdolle.

Myös toisessa Harvard Business Review’n artikkelissa 
Are You Leading Through the Crisis…or Managing the 
Response? varoitetaan, että poikkeustilanteen epävarmuus 
voi johtaa herkästi siihen, että johto yrittää keskittää 
kaikkea päätöksentekoa entisestään luomalla uusia 
hyväksymisprosesseja pienillekin päätöksille. Tämä johtaa 
luultavasti vain hidastuneeseen päätöksentekoon tilanteessa, 
jossa nopea reagointi olisi ehdottoman tärkeää.

”On kuitenkin tärkeää pitää mielessä, että ennen pitkää poikkeustilanne 
päättyy ja palataan takaisin normaaliin – tai uuteen normaaliin.”

https://hbr.org/2020/03/how-chinese-companies-have-responded-to-coronavirus
https://hbr.org/2020/03/how-chinese-companies-have-responded-to-coronavirus
https://hbr.org/2020/03/are-you-leading-through-the-crisis-or-managing-the-response
https://hbr.org/2020/03/are-you-leading-through-the-crisis-or-managing-the-response
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N Ä K Ö K U L M A

Vaikka uutisotsikoita ovat viime aikoina hallinneet 
synkät maininnat pandemian leviämisestä, niin 
valonpilkahduksiakin on nähty.

Moni yritys on nimittäin löytänyt tuotteilleen 
uudenlaista kysyntää. Jotkut yritykset ja yrittäjät ovat 
reagoineet haastavaan tilanteeseen etsimällä kokonaan 
uudenlaisia liiketoimintamalleja tai ryhtyneet jopa 
valmistamaan jotain itselleen täysin vierasta tuotetta.

Muutamat esimerkit ovat saaneet mediassa jopa 
paljon palstatilaa. 

Esimerkiksi maaliskuun puolivälissä uutisoitiin siitä, 
kuinka valtavasta asiakaskadosta kärsivät taksit ovat 
alkaneet etsiä uutta liiketoimintaa ruokatoimituksista.

Uutisissa on myös mainittu useista tislaamoista 
ja eräästä suksivoidetehtaasta, jotka ovat alkaneet 
valmistaa käsidesiä räjähdysmäisesti kasvaneen 
kysynnän vuoksi.

Eräs suomalainen huippuravintola on alkanut tarjota 
asiakkailleen useamman ruokalajin gourmet-illallista, 
jonka voi tilata ja hakea mukaansa. Kokit valmistavat 
illallisen lämmitystä vaille valmiiksi, jolloin asiakkaat 
voivat nauttia hienoista illallisista myös silloin, kun 
ravintoloissa ei voi syödä. Huomionarvoista on, että 

R A I M O  J A L O N E N ,  C H I E F  C U S T O M E R  A N D  S T R A T E G Y  O F F I C E R  /  B I I T

Joskus ratkaisu löytyy uusista liiketoimintamalleista

ravintola ei laskenut illallisen hintaa. Näin asiakkaille 
ei välity ajatusta, että tuotteen laatu olisi jollain tavoin 
kärsinyt.

Myös moni ruokakauppias on alkanut kauppansa 
valmisruokapisteessä tarjota ravintoloiden annoksia.

Nämä muutamat esimerkit tarjoavat tärkeän 
muistutuksen, että kenellä tahansa on mahdollisuus 
keksiä jotain uutta tai kokeilla tehdä asioita eri tavalla 
kuin aikaisemmin.

Joillekin yrityksille ratkaisu poikkeustilanteeseen 
on muuttaa tarjoomaansa ja etsiä yrityksen nykyisestä 
tarjoomasta ne kulmat, jotka auttavat yrityksiä tässä 
uudenlaisessa tilanteessa. Toiset taas löytävät kokonaan 
uusia liiketoimintamalleja, joihin he nykyiselläänkin 
kykenevät taipumaan.

Omien kyvykkyyksien tarkastelun kautta voi 
löytää markkinoilta tarpeita, joihin pystytään nopeasti 
vastaamaan. Uudet ideat kannattaa nopeasti testata 
pienellä ryhmällä ja sitten laajentaa täyteen mittaan, jos 
ideoille tuntuu olevan kysyntää.

Ne, jotka näkevät nyt laatikon ulkopuolelle, ovat 
etulyöntiasemassa. 
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KUINKA TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA ASIAKKAASI 

L I IKETOIMINTA MUUTTUVAT?

Poikkeustilanne vaatii myynniltä poikkeuksellista pelisilmää. 
Asiakkaalle ei luultavasti voi lähteä myymään samoja 
tuotteita ja palveluita samalla tavalla kuin ennenkin. Jos 
asiakkaan tilanne on muuttunut merkittävästi, on myynnin 
mukauduttava asiakkaan tilanteeseen.

Jotta omaa myyntiä on mahdollista lähteä mukauttamaan, 
on tilannetta analysoitava sekä yleisellä tasolla että 
asiakkaiden näkökulmasta. Miten poikkeustilanne yleisesti 
ottaen vaikuttaa toimintaympäristöön ja markkinoihin?

Kun tilanteesta saadaan muodostettua yleiskuva, on 
syytä alkaa pohtia tilannetta asiakkaiden näkökulmasta. 
Miten poikkeustilanne vaikuttaa asiakkaisiin? Miten 
tilanne vaikuttaa asiakkaiden ostokäyttäytymiseen? Miten 
muuttunut ostokäyttäytyminen vaikuttaa siihen, mitä 
asiakkaille voidaan myydä?

Asiakkaita voidaan analysoida joko yrityskohtaisesti 
tai niistä voidaan muodostaa selkeitä ryhmiä, joita on 
mahdollista analysoida omina kokonaisuuksinaan. Tämä 
segmentointi auttaa ymmärtämään, miten poikkeustilanne 
vaikuttaa eri asiakkaisiin. 

Erilaisia työkaluja tilanteen analysointiin löytyy useita. 
Tässä pari esimerkkiä:

• PESTEL auttaa hahmottamaan muutoksia yleisellä tasolla 
sekä muodostamaan tilanteesta selkeämmän yleiskuvan. 
Lyhenne PESTEL tulee sanoista Political, Economic, 
Social, Technological, Environmental ja Legal. Analyysiä 
voidaan tehdä sekä omasta tilanteesta tarkasteltuna että 
asiakkaan näkökulmasta. Olemme avanneet PESTEL-mallia 
tarkemmin oppaassamme Kasvua suunnitelmallisella 
avainasiakkuuksien johtamisella. Tässä artikkelissa 

käytetään PESTEL-analyysiä koronaviruksen aiheuttaman 
poikkeustilanteen analysoimiseen.

• SWOT-analyysi on varmasti kaikille tuttu työkalu. Myös tätä 
työkalua voidaan käyttää poikkeustilanteessa arvioimaan 
asioita sekä oman yrityksen että asiakkaiden kannalta. Siinä 
tilannetta analysoidaan neljästä eri näkökulmasta: vahvuudet, 
heikkoudet, mahdollisuudet ja uhkat. Poikkeustilanteessa 
näiden neljän näkökulman kautta on mahdollista muodostaa 
selkeä käsitys siitä, minkälaisessa tilanteessa asiakkaat 
ovat. Esimerkiksi tässä Forbesin artikkelissa on kerrottu 
pandemian aiheuttaman poikeustilanteen synnyttämistä 
mahdollisuuksista. Ja tästä artikkelista löytyy SWOT-
analyysiä tilanteesta.

• Riskianalyysiä varten löytyy myös lukuisia erilaisia 
viitekehyksiä. Tästä löytyy yksi lähestymistapa 
Koronaviruksen aiheuttamien riskien analysointia varten.

Tilanteen analysoiminen kannattaa aloittaa yleiskuvan 
muodostamisesta, minkä jälkeen tilannetta voi alkaa pohtia 
oman yrityksen ja asiakkaiden näkökulmasta.

Yleiskuvan pohjalta on mahdollista myös segmentoida 
omaa asiakaskuntaa. Onko omassa asiakaskunnassa 
esimerkiksi yrityksiä tai organisaatioita, joihin 
poikkeustilanne ei merkittävästi vaikuta? Tällaisia asiakkaita 
voivat olla esimerkiksi yhteiskunnan toimivuuden kannalta 
kriittiset toimijat, kuten terveyspalveluiden tuottajat ja 
ruokakaupat. Asiakaskunnasta saattaa myös löytyä yrityksiä, 
joiden tuotteille ja palveluille on entistä enemmän kysyntää. 
Eri tilanteessa oleville yrityksille on syytä tarjota erilaista 
apua sekä lähestyä erilaisilla viesteillä. 

On selvää, ettei poikkeustilanne vaikuta kaikkiin 
yrityksiin samalla tavalla. Osalta yrityksiltä voi kadota 
pohja liiketoiminnalta kokonaan, kun taas osalla yrityksistä 
liikevaihto voi jopa kasvaa. Suurin osa yrityksistä 

https://www2.biit.fi/hub/oppaat/avainasiakkuuksien-johtaminen/guidelink/poikkeustilanne
https://www2.biit.fi/hub/oppaat/avainasiakkuuksien-johtaminen/guidelink/poikkeustilanne
https://pestleanalysis.com/coronavirus-pest-analysis/
https://www.forbes.com/sites/jeroenkraaijenbrink/2020/03/23/the-bright-side-of-corona-seven-opportunities-of-the-current-pandemic/#19dfabc0785c
https://melibeeglobal.com/blog/2020/03/the-threats-and-opportunities-for-international-education-during-the-coronavirus-covid-19/
https://www.crams.online/coronavirus-managing-the-risk-within-your-business/
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todennäköisesti sijoittuu näiden kahden ääripään välille, 
jolloin on tärkeää pyrkiä auttamaan näitä yrityksiä 
selviämään tilanteesta mahdollisimman hyvin.

RAKENNA KONKREETTINEN SUUNNITELMA

Tehtyjen analyysien pohjalta voidaan lähteä rakentamaan 
päivitettyä myyntisuunnitelmaa epävarmoissa olosuhteissa 
kestävämmälle pohjalle.

Tässä kohtaa on kuitenkin syytä pitää mielessä, että 
poikkeustilanteisiin liittyvän epävarmuuden ja nopeiden 
muutosten takia tänään tehty suunnitelma ei välttämättä ole 
enää ensi viikolla kovin pätevä – tai ehkä edes huomenna.

Suunnitelman ei tarvitse olla täydellinen alun alkaenkaan, 
sillä tärkeintä on saada luotua olemassa olevan tiedon 
pohjalta paras mahdollinen suunnitelma, jota päivitetään 
jatkuvasti ja jopa muutetaan kokonaan tarpeen vaatiessa.

Poikkeustilanteessa tärkeintä on laatia nopeasti 
yhteinen suunnitelma, jonka toteuttamiseen kaikki 
sitoutuvat. Näin vältytään lamaantumiselta ja saadaan koko 
myyntiorganisaatio samalle aaltopituudelle. 

Myyntisuunnitelman laatimista voidaan verrata siihen, 
kuinka eri valtiot koronaviruksen leviämiseen reagoivat. 
Koska tilanteeseen on liittynyt niin paljon epävarmuutta, on 
jokainen valtio päätynyt hieman erilaiseen toimintamalliin.

Tärkeintä kuitenkin on, että jokainen valtio on 
valinnut jonkin yhteisen mallin sen sijaan, että olisivat 
jääneet odottamaan tai antaneet jokaisen kansalaisen 
toimia haluamallaan tavalla. Myynnin johdon tulisi 
poikkeustilanteessa suhtautua myyntisuunnitelmiin samalla 
tavalla. Kun ainoaa oikeaa toimintamallia ei ole, on syytä 
rakentaa paras mahdollinen malli olemassa olevan tiedon 
pohjalta.

Liikkeelle voidaan lähteä esimerkiksi seuraavasti:

1. Varmista jo myytyjen projektien tai kauppojen toteutuminen 
niiltä osin kuin se on mahdollista. Lähtökohtaisesti 
asiakkaalta ei kannata kysyä, toteutuuko jokin sovittu asia, 
vaan kertoa tälle, kuinka se toteutuu. Esimerkiksi me Biitillä 
loimme nopeasti käytännöt työpajojen pitämiseksi etänä, 
kerroimme asiakkaille toimivista etätyökaluista ja siitä 
kuinka niiden avulla säästytään matkakuluilta. Näin saimme 
useat jo aiemmin aloitetut projektit hoidettua sovitusti.

2. Selvitä tehdyn tilanneanalyysin pohjalta, keille asiakkaille 
tai asiakasryhmille pystyt tarjota jotain uutta, joka auttaa 
heitä pärjäämään haastavassa tilanteessa paremmin. 
Tässä päivittäisistä kierroksista asiakasvastaavien 
kanssa on merkittävää apua. Samalla voidaan käydä läpi 
jo myyntisuunnitelman seuraavia vaiheita sekä laatia 
suunnitelmia jo seuraaville vuosineljänneksille.

3. Varmista, että nykyisistä myyntimahdollisuuksista 
mahdollisimman suuri osa kotiutuu. Voi kuitenkin olla, että 
tarjousten osumaprosentti pienenee joka tapauksessa, 
jolloin laadun sijaan voidaan lähinnä vaikuttaa määrään. 
Esimerkiksi eräs haastateltavistamme oli vuosien 2007-
2009 kriisissä siirtänyt osan myyjistä vain sopimaan 
tapaamisia muille myyjille.

4. Varmista, että uusasiakashankinnan putki on 
mahdollisimman hyvässä kunnossa. Käytännössä 
tämä vaatii tiivistä yhteistyötä markkinoinnin ja muiden 
uusasiakashankinnan sekä liidituotannon parissa kanssa 
työskentelevien kanssa, jotta varmistetaan, että oikeat 
viestit kohdennetaan oikeille tahoille. Huolehdi siis, että 
kommunikointi toimii myös myyntiorganisaation ja muun 
organisaation välillä mahdollisimman hyvin. Varmista myös, 
että markkinoinnilla ja viestinnällä on riittävä määrä aihioita, 
joiden pohjalta rakentaa viestejä asiakkaiden suuntaan.
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Näiden pohjalta voidaan rakentaa ainakin alustava 
näkemys siitä, miltä yrityksen tilauskanta tulee 
tulevaisuudessa näyttämään ja lähteä tarvittaessa 
kohdentamaan toimenpiteitä uudelleen.

Tilanne aiheuttaa mahdollisesti joitain odottamattomia 
haasteita, kuten tarjousprosessien tai rahojen saannin 
pitkittymistä. Kuinka näihin tilanteisiin voidaan varautua? 
Onko yrityksellä esimerkiksi varaa tarjota asiakkaille 
pidempiä maksuaikoja tai laskuttaa asiakasta osissa?

Tällainen joustavuus asiakkaiden suuntaan saattaa 
pitkällä aikavälillä vahvistaa asiakassuhteita merkittävästi.

KUN OLET NÄHNYT YHDEN TAANTUMAN, OLET 

NÄHNYT YHDEN TAANTUMAN – JOKAINEN 

POIKKEUSTILANNE ON OMANLAISENSA

Monet aikaisempia poikkeustilanteita kokeneista ovat 
korostaneet yhtä tärkeää asiaa: tämä(kin) tilanne on 

aivan erilainen kuin aikaisemmat. Tällä kertaa äkillisten 
talousvaikutusten lisäksi ihmisten ja yritysten liikkumatilaa 
on kavennettu järein keinoin. Tällaisista rajoituksista meistä 
kenelläkään ei ole aiempaa kokemusta.

Poikkeustilanteissa asiat voivat muuttua nopeasti. 
Esimerkiksi tätä kappaletta kirjoitettaessa saimme juuri 
tietää, että Uusimaa eristetään muusta Suomesta. Asiasta 
käytiin julkista keskustelua muutaman päivän ajan, mutta 
tarkempia tietoja eristyksestä tai sen aikataulusta ei ollut 
kenelläkään.

Tavoitteena ei voi olla rakentaa täydellistä 
suunnitelmaa, vaan rakentaa yhdessä paras mahdollinen 
näkemys tilanteesta ja sen pohjalta parhaat mahdolliset 
toimintamallit. Näitä asioita on syytä tarkastella päivittäin 
ja tarvittaessa muuttaa toimintamalleja vaikka kokonaan.

Kasvua suunnitelmallisella 
avainasiakkuuksien 
johtamisella

Kasvua suunnitelmallisella 
avainasiakkuuksien johtamisella
Ilmaisessa oppaassa esitellään käytännönläheinen malli, jonka 
avulla voit johtaa avainasiakkuuksia järjestelmällisesti ja keskittyä 
avainasiakkaista kiinni pitämisen sijaan myynnin kasvattamiseen..

Lue lisää: ”Kasvua suunnitelmallisella avainasiakkuuksien 
johtamisella”  Biit.fi > Biit Hub > Oppaat

https://www2.biit.fi/hub/oppaat/avainasiakkuuksien-johtaminen/guidelink/poikkeustilanne
https://www2.biit.fi/hub/oppaat/avainasiakkuuksien-johtaminen/guidelink/poikkeustilanne
https://www2.biit.fi/hub/oppaat/avainasiakkuuksien-johtaminen/guidelink/poikkeustilanne
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N Ä K Ö K U L M A

Pahinta nykyisessä tilanteessa olisi unohtaa nykyiset 
asiakkaat, vaikka heille ei olisikaan mitään myytävää.

Aktiivinen yhteydenpito asiakkaiden suuntaan on 
äärimmäisen tärkeää, sillä ennen pitkää poikkeustilanne 
päättyy ja tilanne palailee normaaliin. Asiakkaat 
muistavat pitkään, ketkä heihin olivat vaikeillakin hetkillä 
yhteydessä.

Tee siis tikusta asiaa. Ole yhteydessä asiakkaisiisi, 
keskustele heidän kanssaan tilanteesta, vaihda 
kuulumisia ja vinkkaa vaikka onnistuneista 
toimenpiteistä, joita olet kuullut muiden tehneen.

Voit myös miettiä, voisitteko jotenkin nostaa 
asiakkaitanne esille ja tarjota heillä lisänäkyvyyttä 
esimerkiksi asiakastarinoiden muodossa. Jos et muuta 
keksi, niin ainakin voit kuunnella asiakkaan huolia ja 
miettiä yhdessä, voiko tilanteelle tehdä jotain.

Nyt on myös hyvä aika brainstormata uusia ideoita 
asiakkaiden kanssa ja varmistaa, että olette valmiita 

H E L I  L E P PÄ H A A R A ,  H E A D  O F  C U S T O M E R  S E R V I C E  /  B I I T

Älä unohda asiakkaitasi – tee tikusta asiaa

palvelemaan asiakkaan asiakkaita, kun patoutunut 
kysyntä raukeaa. Muista, että toimintaympäristö saattaa 
muuttua pysyvästi, jolloin voidaan puhua uudesta 
normaalista.

On kuitenkin tärkeää säilyttää tilanteessa riittävä 
herkkyys, sillä asiakas voi olla liiketoiminnan lisäksi 
huolissaan omasta tai lähimmäisen terveystilanteesta. 
Liian aggressiivinen ei siis kannata olla.

Poikkeustilanteen päätyttyä asiakkaat muistavat, 
miten heitä lähestyttiin. Asiakkaiden painostaminen 
tai aggressiivinen myyminen pikavoittoja tavoitellen 
saattavat heikentää asiakassuhdetta pysyvästi.

Asiakkaita kannattaa ajatella pitkäaikaisina 
kumppaneina, joiden kanssa kuljetaan myötä- ja 
vastoinkäymisissä. Yhteydenpidon lähtökohdaksi 
voi siis ottaa sen, että löydetään yhteiset tavat pysyä 
jo sovituissa asioissa, mutta kuitenkin asiakasta 
kuunnellen ja ymmärtäen.
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Epävarmuuden käsitteleminen on poikkeustilanteessa 
ensiarvoisen tärkeää. Sen tietää omakohtaisten kokemusten 
kautta yli neljännesvuosisadan ajan erilaisissa myynnin, myynnin 
kehittämisen, konsultoinnin ja johtamisen rooleissa työskennellyt 
Tomi Kaski.

Kaski muistaa aikaisemmista poikkeustilanteista ennen kaikkea 
2000-luvun ICT-kuplan puhkeamisen, sillä hän oli juuri silloin 
muuttanut perheineen USA:han. 

Kriisitilanteessa hänen vastuullaan oli erään yrityksen 
e-liiketoiminnan konsultoinnin kehittäminen ja myöhemmin 
taantuman aikana myös yrityksen sisäisestä viestinnästä 
vastaaminen yritysjärjestelytilanteessa.

Viimeisten 30 vuoden ajan Kaski on myös toiminut 
kansainvälisessä vapaaehtoistyössä, joten yksi hänen 
erityisosaamisalueistaan on vapaaehtoisten työntekijöiden 
johtaminen, eli kyky johtaa ihmisiä kohti yhteistä tavoitteita ilman 
muodollista esimiesasemaa. Poikkeuksellisen taustansa ansiosta 
Kaskilla on kokemusta monenlaisesta johtamisesta.

Kaskin mielestä epävarmuuden keskellä moni johtaja keskittyy 
pelkästään tekemiseen, kun pitäisi huomioida, että ihmisillä on 
erilaisia huolia.

– Epävarmuuden aikoina johtamisen rohkeutta on myös osoittaa 
oma haavoittuvuutensa, Kaski sanoo.

ASIAKAS KAIPAA TURVALLISUUTTA
Lähdetään liikkeelle kuitenkin yhdestä liiketoiminnan kannalta 
tärkeimmästä asiasta, eli asiakkaasta. Kasken mukaan 
tavanomaisissakin oloissa luottamus ja turvallisuus ovat asiakkaan 
kannalta tärkeitä asioita, mutta nykyisen kaltaisen epävarmuuden 
vallitessa niiden merkitys korostuu entisestään.

– Asiakkaat hakevat epävarmuuden aikana turvaa. Vaatii 
asiakkaalta todella paljon investoida tällaisessa tilanteessa.

Omasta tilanteestaan epävarma ja huolissaan oleva myyjä ei 
tällaista turvallisuuden tunnetta kykene luomaan. Kaskin mukaan 
tilanteessa korostuu johdon kyky osoittaa kuuntelevansa ja 
ymmärtävänsä ihmisten huolia henkilökohtaisella tasolla.

– Johtaja ei voi vain sivuuttaa ihmisten huolia. On osattava 
sanoittaa asioita ääneen ja luoda ilmapiiri, jossa ihmiset uskaltavat 
kertoa omista huolistaan, Kaski sanoo.

Johdon empatiakyky korostuu epävarmuuden keskellä

Kaskin mukaan epävarmuuden keskellä korostuu myös ihmisten 
valmentava johtaminen. 

Myyjää ei tavanomaisissakaan oloissa kannata patistaa 
esimerkiksi myymään enemmän, vaan myyjälle on myös kyettävä 
kertomaan, kuinka tavoitteeseen päästään. 

– Kun myyjä tekee kaiken hieman kilpailijaa paremmin koko 
myyntiprosessin ajan, on sen vaikutus lopussa iso.

Kuten edellisten taantumien aikana, myös tällä kertaa monissa 
yrityksissä joudutaan irtisanomaan tai lomauttamaan henkilöstöä. 
Kaski tunnustaa sen tosiasian, että poikkeustilanteessa on tärkeää 
reagoida ajoissa, jotta liiketoiminta voi jatkua. Joskus se vaatii kovia 
päätöksiä.

Hänen mukaansa tällaisissa tilanteissa keskitytään usein liikaa 
pelkästään lakipykäliin tai numeroihin.

– Asioiden on tietenkin mentävä lain mukaan, mutta johdon on 
lisäksi kyettävä osoittamaan empatiaa ja sanoitettava huolia ääneen. 
Se luo myös enemmän uskottavuutta.

KESKITY ASIOIHIN, JOIHIN KYKENET VAIKUTTAMAAN
Myös yrityksen johto voi kokea olevansa yksin kaiken epävarmuuden 
keskellä. Heidän on huolehdittava työntekijöiden hyvinvoinnista, 
mutta kuinka huolehtia omastaan? Kaski suosittelee keskittymään 
asioihin, joihin voi itse vaikuttaa.

– Pelkkä huolien pyörittely omassa päässä on haitallista. On 
parempi toimia strukturoidusti: listata huolet ylös ja ratkoa niitä yksi 
kerrallaan, Kaski neuvoo.

Tilanteessa on Kaskin mukaan useita haasteita. Samaan aikaan 
on varmistettava yrityksen välitön kassavirta, mutta myös pidettävä 
katse tulevaisuudessa, sillä parhaiten taantumasta selviävät ne 
yritykset, jotka kykenevät myös taantuman aikana investoimaan 
järkevästi. Tällaiset yritykset pääsevät kaikista nopeimmin takaisin 
kasvun tielle.

Yhdeksi ratkaisuksi Kaski antaa menetelmän, jota hän itse käytti 
yrittäjänä toimiessaan:

– Tee puoleen päivään mennessä toimet, jotka takaavat lyhyen 
tähtäimen välttämättömän kassavirran ja keskity iltapäivästä pitkän 
aikavälin asioihin.

Epävarmassa tilanteessa tärkeintä on kuitenkin vahvistaa 
johtamiensa ihmisten turvallisuuden tunnetta.
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2. Panos: Myynnin 
johtaminen 
poikkeustilanteessa
Kun uudet tavoitteet on luotu, on myös pidettävä huoli siitä, 
että myyjät tekevät tavoitteiden saavuttamisen kannalta oikeita 
asioita. Käytännössä tämä tarkoittaa myynnin organisoitumista 
uudelleen ja johtamista datan avulla. Ensin on kuitenkin 
lähdettävä liikkeelle ihmisistä.

Johtajan rooli saattaa nykyisin olla monessa organisaatiossa 
jopa melko huomaamaton. Vanhanaikaisen autoritäärisen 
johtamisen sijaan johtajat nykyisin ennemmin 
hienovaraisesti ohjaavat ihmisiä oikeaan suuntaan ja 
käskyttämisen sijaan keskustelevat alaistensa kanssa.

Modernit johtajat eivät useinkaan edes pyri kertomaan 
valmiita vastauksia, vaan kannustavat alaisiaan keksimään 
itse vastaukset. Poikkeustilanteissa vastauksia etsitään 
yhdessä. Päätöksentekoa ei tällaisessa tilanteessa pidä 
ulkoistaa.

Poikkeustilanne on myös johtamisen kannalta 
poikkeuksellinen. Epävarmuuden keskellä johtajalta 

odotetaan esimerkkiä ja vastauksia. Poikkeustilanteessa 
johtajan kuuluu astua esiin.

Johto ei saa sulkeutua omiin poteroihinsa miettimään 
tapoja selviytyä tai odottamaan paluuta normaaliin. Johdon 
pitää olla mukana päivittäisessä tekemisessä ja tukea 
myyntiponnisteluja kädet savessa sekä valaa muihin uskoa 
siitä, että omalla toiminnalla on merkitystä.

Kaikkea ei kuitenkaan tarvitse tehdä itse tai yksin, vaan 
henkilöstöä voidaan tukea ja kannustaa sekä rohkaista 
vastuunkantoon. 

Tällaisessa haastavassa tilanteessa myynnin johdon on 
myös tärkeää itse jalkautua entistä enemmän asiakkaiden 



2 1M Y Y N N I N  J O H TA M I N E N  P O I K K E U S T I L A N T E E S S A

pariin. Johto voi esimerkiksi osallistua myyntipuheluihin ja 
tarjousesittelyihin sekä kontaktoida asiakkaita suoraan.

Epävarmassa ja ahdistavassa tilanteessa positiiviset 
onnistumiset ovat yleisen ilmapiirin kannalta elintärkeitä. 
Niitä on syytä nostaa esille matalalla kynnyksellä, sillä 
ihmisiä pommitetaan nyt joka puolelta synkillä uutisilla. 
Monille työ voi olla jopa keino taistella pelkoa, ahdistusta ja 
muita negatiivisia tunteita vastaan.

Jos johdolla ei ole uskoa tai optimismia, niin miten sitä 
voisi odottaa muiltakaan?

IHMISTEN JOHTAMISEN 

MERKITYS KOROSTUU 

ENTISESTÄÄN

Tämä voi kuulostaa jopa naiivin 
yksinkertaiselta, mutta muista 
johtavasi yksilöllisiä ihmisiä. Et 
johda pelkästään myyjiä, joiden koko 
elämä on omistettu myyntituloksen 
tekemiselle. Johdat ihmisiä, joille työ 
on yksi tärkeä elämän osa-alue, mutta 
ei suinkaan ainoa.

Myyntityön tekevät aina ihmiset, 
joilta olet ehkä tottunut saamaan 
tietyn työpanoksen tietyssä ajassa. Voi kuitenkin olla, että 
poikkeustilanteessa he eivät syystä tai toisesta suoriudu 
tutulla tavalla. Se on täysin normaalia.

Joidenkin ajatukset saattavat olla läheisten 
hyvinvoinnissa. Joku saattaa joutua hoitamaan sairaita 
perheenjäseniään samalla, kun yrittää suoriutua 
työtehtävistään. Joidenkin kotiolot saattavat olla sellaisia, 
etteivät he kykene tekemään töitä ilman jatkuvia häiriöitä.

Osa työntekijöistä voi olla huolissaan omasta 
työpaikastaan, osa omasta terveydestään ja osa lähimmäisen 

puolesta. Samoin esimerkiksi lapsiperheessä työnteko voi 
olla entistä haastavampaa, jos kotiopetuksessa olevat lapset 
juoksentelevat ympäriinsä.

Lisäksi joillekin nykyaikaiset työkalut saattavat olla 
vieraita, jos he ovat tottuneet tapaamaan asiakkaita aina 
kasvotusten. Heille esimerkiksi etäpalaverin pitäminen 
saattaa aiheuttaa ylimääräistä stressiä.

Olemme kaikki vain ihmisiä, eikä meiltä voi enempää 
odottaakaan. Ole siis kärsivällinen ja ymmärtäväinen myös 
myyjiäsi kohtaan. He tekevät varmasti parhaansa.  

Poikkeustilanteessa ihmisten johtamisen merkitys kasvaa 
poikkeuksellisen suureksi ja esimieheltä 
vaaditaan entistä enemmän tunneälyä. 
Tällaisessa tilanteessa myyjiä ei saa 
jättää yksin, vaan on tärkeää kuunnella 
ja keskustella asioista ennen kuin heiltä 
voidaan odottaa työpanosta.

Myyjää ei siis voi ajatella pelkkänä 
myyjänä, vaan on huomioitava kaikki 
poikkeustilanteen aiheuttamat vaikutukset 
ihmisiin myös työn ulkopuolella. Kuuntelun 
lisäksi on tärkeää lisätä yhteydenpitoa 
tiimin kesken. Voisi esimerkiksi olla hyvä 
ajatus aloittaa jokainen työpäivä yhteisellä 

palaverilla.
Tässä aiempaa tiheämmässä yhteydenpidossa piilee 

kuitenkin omat riskinsä. Myyjät eivät saa ajatella, että 
palavereiden tavoitteena on heidän jatkuva kyttääminen. 
Palavereiden tarkoitusperistä on hyvä keskustella heti aluksi 
ja varmistaa, ettei kukaan tulkitse niitä keinoksi kytätä 
heidän tekemisiään.

Ikävä kyllä ylilyönneiltä ei olla vältytty. Sosiaalisessa 
mediassa on alkanut levitä työntekijöiden avautumisia siitä, 
kuinka etätyöhön siirtymisen jälkeen heiltä on edellytetty 

”Olemme kaikki vain 
ihmisiä, eikä meiltä voi 
enempää odottaakaan. 
Ole siis kärsivällinen 

ja ymmärtäväinen 
myös myyjiäsi kohtaan. 

He tekevät varmasti 
parhaansa.”
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tarkkaa raportointia työajan käytöstä. Lienee selvää, että 
kaikki myyjän raportoimiseen käyttämä aika on suoraan pois 
ajasta, jonka hän voi käyttää myyntityön tekemiseen.

Palaverin tavoitteena ei siis saa olla myyjien kyttääminen, 
vaan palavereiden tulee olla yhteisiä kokoontumishetkiä, 
joissa johto voi kertoa tilanteen kehittymisestä avoimesti 
ja rehellisesti sekä myyjät voivat jakaa kokemuksiaan ja 
parhaita käytäntöjä toisilleen.

Yhteiset aamusessiot voivat parhaimmillaan toimia koko 
porukalle piristysruiskeena ja hyvänä 
muistutuksena siitä, että vaikka tiimi on 
hajallaan, niin töitä paiskitaan kuitenkin 
porukassa.

ORGANISAATION ON 

MUKAUDUTTAVA MUUTTUNEISI IN 

TOIMINTATAPOIHIN

Askel askeleelta päästään kohti tilanteen 
haltuun ottamista. Nyt on jo mietitty 
tavoitteet uudesta näkökulmasta ja 
sovittu sisäisistä käytännöistä, kuten 
esimerkiksi päivittäisten palavereiden 
järjestämisestä.

Seuraavaksi on syytä miettiä myyntiorganisaatiota 
ja myyntiprosesseja, sillä muuttuneisiin olosuhteisiin 
on reagoitava myös niiden osalta. Muutoksia joudutaan 
vääjäämättä tekemään.

On esimerkiksi selvää, että modernit sähköiset 
työkalut on viimeistään nyt otettava käyttöön. Monille 
myyntiorganisaatioille esimerkiksi etätyökalujen käyttö 
on jo pitkään ollut arkipäivää, mutta lähestulkoon kaikki 
eivät niitä ole vielä hyödyntäneet. Viimeistään tämä 
poikkeustilanne pakottaa loputkin yritykset digiloikkaan.

Myyntiorganisaation uudelleen järjestäytymisen 
näkökulmasta kyse on ennen kaikkea henkilöstön 
siirtämisestä myyntikanavista toisiin. Kun kenttämyyntiä 
on mahdotonta tehdä, on kenttämyyntiä tekevät myyjät 
siirrettävä joko puhelinmyyntiin tai etämyyntiin. Jos 
tavoitteiden saavuttaminen vaatii myös merkittävästi 
lisää liidejä, siirretäänkö jostain kanavasta henkilöstöä 
esimerkiksi konktaktoimaan uusia potentiaalisia asiakkaita?

Tärkeää on huolehtia siitä, että kun asiakas ottaa mitä 
tahansa kautta yhteyttä, niin joku 
on vastaamassa. Vaikka toimintaa 
tehostettaisiin ja ajettaisiin alas, niin 
yrityksen kyvyn palvella asiakkaita 
nopeasti täytyy säilyä. Samalla on 
tärkeää huolehtia myyntiorganisaation 
iskukyvystä, jotta poikkeustilanteen 
jälkeen ollaan valmiita reagoimaan 
välittömästi kasvaneeseen kysyntään tai 
jopa kysynnän räjähtämiseen.

Esimerkiksi kauppojen 
myyntiassistentit voivat tukea myyntiä 
puhelimitse, sähköpostitse, chatin kautta 

tai sosiaalisessa mediassa (esimerkiksi webinaarit, online 
tuote-esittelyt ja sähköpostikampanjat). Voi myös olla, että 
asiakaspalvelu ruuhkautuu online-kanavissa, joten niihin 
voi myös siirtää henkilökuntaa (esimerkiksi chat, sosiaalinen 
media, puhelin ja sähköposti).

Myyntiprosessien viilaus on tärkeää, sillä myyntiprosessin 
tarkoituksena on ohjata myyjää tekemään oikeita asioita 
oikeassa tilanteessa parhaisiin käytäntöihin nojautuen. 
Myyntiprosessi on siis myyjälle tärkeä apuväline.

Epävarmassa tilanteessa myyntiprosessin merkitys 
korostuu vielä entisestään, sillä kotona työskentelevä myyjä 

”Myyntiprosessien 
viilaus on tärkeää, 

sillä myyntiprosessin 
tarkoituksena on ohjata 

myyjää tekemään oikeita 
asioita oikeassa tilanteessa 

parhaisiin käytäntöihin 
nojautuen.”
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ei välttämättä tiedä, kuinka muuttuneessa tilanteessa 
tulisi toimia. Pahimmillaan uuden tilanteen aiheuttaman 
epävarmuuden seurauksena on hetkellinen halvaantuminen. 

Muuttuneessa tilanteessa etäpalaverit sujuvat usein 
tavallista nopeammin, eikä matkusteluun tarvitse varata 
lainkaan aikaa. Kuinka tämä säästynyt aika voidaan 
huomioida esimerkiksi tapaamisiin valmistautumisessa?

Esimerkiksi meillä yhden asiakaskäynnin aikana 
matkoihin kuluu keskimäärin noin tunnin verran aikaa. 
Meidän myyjät käyttävät säästyneen ajan siihen, että he 
perehtyvät asiakkaaseen entistä tarkemmin ennen jokaista 
palaveria ja täyttävät asiakkaan tiedot käyttämäämme 
järjestelmään,

Koska jokainen poikkeustilanne muuttaa maailmaa 
pysyvästi jollakin tavalla, on täysin mahdollista, että 
esimerkiksi etämyynnistä tulee aikaisempaa merkittävämpi 
osa myyntityötä. Vielä ei voida sanoa, kuinka arvokkaiksi 
etämyynnin kehittämiseen nyt tehtävät panostukset pitkässä 
juoksussa tulevat.

Myyntiprosesseihin tulee siis muutoksia. Sen sijaan, että 
jokainen myyjä puuhailee omiaan, on parempi sopia yhteiset 
myyntiprosessit, joita tarvittaessa viilataan kokemuksen 
karttuessa. On myös tärkeää miettiä, kuinka uudet prosessit 
saadaan kaikkien käyttöön ja kuinka kerätään palautetta 
muuttuneesta prosessista sen jatkokehittämistä varten.

Harvassa suomalaisyrityksessä myyntiprosessit 
on kuvattuina selkeästi. Tämän poikkeustilanteen 

myötä on melko varmaa, että loputkin yritykset ottavat 
myyntiprosessit tosissaan. Suomessa moni myyjä on 
saanut liian pitkään työskennellä vapaana taiteilijana, joka 
tekee työnsä niin kuin parhaaksi näkee. Poikkeustilanne 
paljastaa nyt, kuinka tehoton työskentelytapa se koko 
myyntiorganisaation kannalta on.

KUINKA MYYNTIÄ JOHDETAAN ETÄNÄ?

Vaikka olosuhteet pakottavat ihmiset sulkeutumaan 
koteihinsa ja estävät tapaamasta kasvotusten, ei fyysinen 
etäisyys saa johtaa henkiseen etäisyyteen.

Myyjiä ei yksinkertaisesti saa jättää oman onnensa 
nojaan. Normaalioloissa saattaa riittää, että myyntijohto 
tapaa myyjiä viikoittain, sillä toimistolla voi aina 
nykäistä hihasta tai pyytää lounaalle. Poikkeustilanteissa 
yhteydenpidon on syytä olla tiheämpää. 

Kotoa työskennellessä työnteko saattaa keskeytyä päivän 
aikana useampaan kertaan ja ajatukset saattavat ajautua 
liiaksi ulkoisiin tekijöihin, jolloin katse saattaa irrota 
pallosta. Etätöitä tehdessä myyjät eivät välttämättä pääse 
keskustelemaan asioista työkavereidensa kanssa totuttuun 
tapaan eivätkä ehkä onnistu itse löytämään keinoja purkaa 
ristiriitaisia tuntemuksiaan. 

Lyhyet status-palaverit kunkin myyjän kanssa jopa 
päivittäin voivat olla molemmille osapuolille tehokkaita 
ja auttavat samalla pitämään tiimihenkeä yllä. Tärkeintä 
on, että myyjä tietää koko ajan, mitä hänen tulee tehdä 

”Vaikka olosuhteet pakottavat ihmiset sulkeutumaan koteihinsa ja 
estävät tapaamasta kasvotusten, ei fyysinen etäisyys saa johtaa henkiseen 

etäisyyteen.”
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seuraavaksi, eikä jää pohtimaan toimintaympäristön 
muutoksia liiaksi tai uhraa ajatuksia asioihin, joihin hän ei 
voi itse mitenkään vaikuttaa.

Itse myyntitoiminnan johtaminen poikkeustilanteessa ei 
painopisteiden osalta poikkea merkittävästi johtamisesta 
normaaleissa oloissa. Myyjien toiminnassa tulee edelleen 
keskittyä ennen kaikkea kolmeen asiaan: toiminnan 
määrään, suuntaan ja laatuun. Muuttuneessa tilanteessa 
myyjien toimintaa tulee arvioida uudelleen kaikista kolmesta 
näkökulmasta.

• Määrä. Tekevätkö myyjät riittävästi toimenpiteitä, 
jotta myynnissä voidaan päästä tavoitteisiin? Myyjien 
siirtyminen etätyömoodiin vapauttaa merkittävästi aikaa 
matkustelulta, joten pitäisikö kontaktien määrää kasvattaa? 
Vaaditaanko yhden kaupan tekemiseen nyt aiempaa 
enemmän yhteydenottoja, kun tapaamisia ei voida järjestää 
kasvotusten?

• Suunta. Määrän lisäksi myös toiminnan suunnan arviointi 
on ehdottoman tärkeää. Voisivatko myyjät esimerkiksi 
yrittää tavoitella henkilöitä, joiden kanssa ei normaalioloissa 
saada järjestettyä tapaamisia? Myös tarjottavien ratkaisujen 
sisältöä on syytä arvioida. Ehkä asiakkaille kannattaa tässä 
tilanteessa tarjota jotain aivan muuta mitä alun perin oli 
suunniteltu.

• Laatu. Myös myynnin laatua on syytä arvioida. Osa myyjistä 
ei välttämättä ole omimmillaan etämyyntiä tehdessään. 
Kuinka häntä voitaisiin auttaa asiassa? Poikkeustilanteessa 
on myös äärimmäisen tärkeää olla hienotunteinen ja 
osata lukea tilanteita. Varmista, että myyjät kykenevät 
reagoimaan vastaväitteisiin. Varmista lisäksi, että käsittelette 
nykytilanteen heti alta pois, jotta asiakas ei tunnin palaverin 
päätteeksi totea, että ostaisi muuten, mutta kun on tämä 
pandemia.

Muuttuneessa tilanteessa on tärkeää, että 
myyntiorganisaatiolla on yhteinen päämäärä. On tärkeää 
yhdessä keskustella siitä, mikä merkitys työllä on tässä 
tilanteessa. Myyntijohdon on syytä ymmärtää pientenkin 
voittojen merkitys myyjien henkiselle jaksamiselle. Siksi 
on paikallaan iloita sellaisiakin pieniä erävoittoja, kuten 
palaverin järjestymistä, projektin siirtoa peruutuksen sijaan 
tai sitä, kun asiakas kiittää saamastaan avusta tilaamalla 
hieman lisää.

Nykytilanne tarjoaa myös myynnin johdolle erinomaisen 
mahdollisuuden osallistua myyjien pitämiin palavereihin 
entistä vaivattomammin. Etäpalavereihin osallistuminen 
saattaa antaa myynnin johdolle vinkkejä siitä, minkälaisia 
kehityskohteita heidän myyjillään voisi olla.

Etäpalavereihin osallistumisen myötä voi syntyä hyviä 
oivalluksia ja mahdollisuuksia antaa myyjille rakentavaa, 
valmennuksellista palautetta välittömästi kunkin palaverin 
jälkeen.
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N Ä K Ö K U L M A

Monissa organisaatioissa on totuttu siihen, että ainakin 
iso osa asiakaskohtaamisista hoidetaan kasvotusten. 
Kun tähän ei enää ole mahdollisuuksia, on syytä miettiä 
asiakaskokemusta uudestaan.

Hyvän asiakaskokemuksen tarjoamisesta tulee 
nimittäin entistä tärkeämpää ja herkkyyttä vaativaa.

Syy, miksi myyjät pyrkivät tapaamaan asiakkaita 
kasvotusten, on hyvin yksinkertainen: verbaalinen 
viestintä on vain yksi osa viestintää.

Kuvittele mielessäsi koira, joka menee hieman 
kyyryyn, hymyilee sinulle, läähättää sekä heiluttaa 
häntäänsä puolelta toiselle. Suurin osa meistä tunnistaa 
heti, että koira on iloinen. Kuvittelepa sama tilanne niin, 
ettet näe koiraa. Kuulet vain jonkin eläimen läähättävän. 
Onko ensimmäinen ajatuksesi edelleen sama? Onko 
vastassasi iloinen koira?

Syy, miksi myyjät haluavat tavata asiakkaan 
kasvotusten, piilee tämän tarinan opetuksessa. Sanojen 
lisäksi kommunikaatio koostu umyös eleistä, ilmeistä, 
ruumiin kielestä, äänenpainoista ja äänensävyistä.

L A U R I  K U R K I ,  C H I E F  C O M M E R C I A L  O F F I C E R  /  B I I T

Varmista asiakaskokemus myös etämyynnissä

Etämyynnissä hyvän asiakaskokemuksen 
rakentaminen lähtee siis liikkeelle siitä, että kykenemme 
viestimään muutenkin kuin pelkkien sanojen avulla.

Siksi ensimmäinen askel on laittaa kamera päälle 
etäpalavereissa ja varmistaa, ettei anneta liikaa 
tasoitusta niille kilpailijoille, jotka niin tekevät.

Toinen tärkeä asia on miettiä, mitä tulemme 
sanomaan ja haluamme asiakkaan kuulevan sekä 
muistavan. Varmista, että myynnillä on esitykset ja 
tarinat harjoiteltu myös etäpalavereita silmällä pitäen.

Viime kädessä asiakaskokemuksessa on 
kuitenkin kyse siitä, kuinka hyvin asiakkaan odotukset 
kohdataan ja jopa ylitetään kohtaamisen aikana. 
Poikkeustilanteessa meillä ei kuitenkaan välttämättä ole 
tietoa siitä, minkälaiset odotukset asiakkailla on.

Siksi kannattaa harkita esimerkiksi automatisoitujen 
kyselyiden lähettämisestä etätapaamisen jälkeen. 
Näin saadaan nopeasti arvokasta tietoa asiakkaiden 
odotuksista ja myyntiä voidaan kehittää edelleen tämän 
kautta.
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Pitkän uran erilaisissa johtotehtävissä erityisesti pankki- ja 
finanssialalla tehnyt Mikki Ivovaara tietää, miltä tuntuu 
seistä myrskyn silmässä.

Ivovaara työskenteli vuonna 2008 islantilaisomisteisessa 
Glitnir Pankki Suomi -yhtiössä markkinointi- ja 
viestintäjohtajana, kun edellisvuodesta saakka kytenyt 
finanssikriisi eskaloitui silmänräpäyksessä lähestulkoon 
täydeksi paniikiksi.  

Ivovaara kuvailee ensireaktiotaan epäuskoiseksi 
järkytykseksi. Mielessä pyörivät ajatukset siitä, mitä 
työntekijöille ja asiakkaille käy. Voimakas ensireaktio vaihtui 
kuitenkin nopeasti toiminnaksi. Tunnin sisällä Ivovaara 
kollegoineen oli jo perustanut kriisiryhmän ja raivannut yhden 
neuvotteluhuoneista war roomiksi.

Ryhmän sisällä jaettiin ja sovittiin ihmisille selkeät 
vastuualueet. Jonkun vastuulle tuli esimerkiksi henkilöstöstä 
huolehtiminen ja jonkun toisen vastuulle asiakkaat, 
kolmannen vastuulle annettiin Glitnirin tärkeistä jakelu- ja 
yhteistyökumppaneista huolehtiminen.

Kriisiryhmän ensimmäisenä tehtävänä oli muuttaa 
toiminnan rytmiä radikaalisti. Kriisiryhmä siirtyi välittömän 
toiminnan malliin, jossa toimenpiteitä suunniteltiin hyvin 
lyhyellä aikavälillä ja kaikki sitoutuivat tekemään sovitut asiat 
välittömästi. Mitään asioita ei jätetty roikkumaan tai siirretty 
seuraaviin palavereihin.

Rytminmuutos edellytti kaikkien sidosryhmien suuntaan 
jatkuvaa kommunikointia, jossa ihmisille kerrottiin myös 
siitä, ettei mitään uutta kerrottavaa ollut. Rehellinen ja avoin 
kommunikointi oli kriisiryhmän tärkein työkalu, jonka avulla 
asiakkaita saatiin rauhoiteltua ja työntekijät saatiin nopeasti 
puhaltamaan yhteen hiileen.

Ivovaara myöntää, että johdolta tällainen poikkeuksellinen 
menettelytapa edellyttää valtavan paljon. Ajatukset työnteosta 

Kuinka selviytyä mahdottomalta tuntuvasta tilanteesta?

toimistoajan puitteissa on syytä unohtaa, sillä johtajan on 
oltava tilanteen päällä kellon ympäri. Koska epävarmassa 
tilanteessa asiat saattavat muuttua nopeasti, muutoksiin pitää 
pystyä reagoimaan välittömästi.

Ivovaara korostaa, että poikkeustilanteissa on syytä 
yhdessä päättää, miten toimitaan. Toimintamallin ei tarvitse 
olla täydellinen eikä välttämättä edes oikea - kunhan 
lamaantumisen tai voivottelun sijaan kääritään hihat ja 
ryhdytään toimimaan.

Ivovaara muistuttaa, että epävarmassa tilanteessa 
suunnitelmat muuttuvat ja niitä pitää tarpeen mukaan myös 
korjata. Joskus voi käydä niinkin, että päivään lähdetään 
ykkössuunnitelmalla, mutta iltapäivällä käytössä on jo 
varasuunnitelma. 

Tarina sai lopulta onnellisen lopun, kun alun perin 
Fim Group Oyj:nä toiminut yritys ostettiin takaisin 
suomalaisomistukseen nopeasti sen jälkeen, kun Glitnirin 
toiminta oli ajautunut Islannin valtion syliin. Nykyisin FIM toimii 
osana S-konsernia.

Ivovaaran vinkit myyntijohtajille poikkeustilanteesta 
selviämiseen:

• Ole koko ajan myyjien iholla. Keskustele heidän kanssaan 
ja auta heitä selviytymään, jotta he voivat puolestaan auttaa 
asiakkaita selviytymään.

• Viesti aktiivisesti kaikille sidosryhmille eri kanavien 
kautta. Älä reagoi poikkeustilanteeseen hiljentymällä ja 
aggressiivisesti odottamalla.

• Kommunikoi, kommunikoi, kommunikoi!
• Pidä hyvää taisteluhenkeä yllä. On tärkeää, että 

työyhteisössä on mahdollisimman hyvä henki päällä. Siihen 
kannattaa satsata.
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3. Pätevyydet: 
Poikkeustilanne vaatii 
myös myyjiltä uutta 
osaamista
Poikkeustilanne vaatii myös myyjiltä uutta osaamista, sillä 
harva myyjä on tottunut työskentelemään koko aikaa etänä. 
Osalla myyjistä ei välttämättä myöskään ole minkäänlaista 
kokemusta myyntityöstä poikkeustilanteessa, jossa monien 
asiakkaiden ensireaktio on yksinkertaisesti lakata ostamasta. 
Moni taitava myyjä on myös tottunut käymään kaikki 
tärkeimmät keskustelut asiakkaan kanssa kasvotusten, 
jolloin tilanne on myös heille uusi. Kun ymmärretään, miten 
muuttuneessa tilanteessa on toimittava, on varmistettava, että 
myyjät kykenevät myös suoriutumaan hyvin.

Myyjät ovat yksilöitä, joiden osaamista tulisi kehittää 
yksilöllisesti, aivan kuten normaalioloissakin. 
Poikkeustilanteessa yksilöiden erot korostuvat entisestään, 
sillä kyse ei ole pelkästään osaamisesta, vaan uusien 

toimintatapojen nopeasta omaksumisesta. Yksilöllisten 
haasteiden lisäksi eri myyjät oppivat uusia taitoja eri vauhtia.

Ensimmäinen askel on hyödyntää niiden henkilöiden 
osaamista, joilta sitä jo löytyy. Myyntitiimistä löytyy 
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todennäköisesti ihmisiä, jotka osaavat esimerkiksi käyttää 
moderneja työkaluja muita selkeästi paremmin. Nämä 
ihmiset voivat opettaa tiimin muita jäseniä esimerkiksi siinä, 
kuinka etäpalaverit vedetään sujuvasti läpi ilman teknistä 
säätämistä. 

Tarvittaessa kannattaa myös harkita ulkopuolisen 
osaamisen hyödyntämistä. Tällä hetkellä esimerkiksi 
lukuisat eri toimijat tarjoavat apua etätyöskentelyyn ja 
etämyyntiin.

MYYJIEN VIESTIEN ON MUUTUTTAVA

Tilanne on muuttunut niin radikaalilla tavalla, ettei 
asiakkaille välttämättä voida myydä samaa vanhaa asiaa – 
varsinkaan samoilla viesteillä.

On syytä muistaa, että myös asiakkaan puolella on 
joukko huolestuneita ihmisiä, joiden ajatukset saattavat 
vaellella työasioiden ulkopuolella. Tällaisissa olosuhteissa 
asiakkaisiin ei voi olla yhteydessä ilman vallitsevan tilanteen 
noteeraamista. Puhelua ei voi aloittaa ikään kuin mitään 
ei olisi tapahtunut. Samalla on pidettävä mielessä, että 
pikavoittojen tavoittelu liian aggressiivisella ja painostavalla 
lähestymistavalla voi pilata yrityksen maineen pysyvästi.

Herkkyys asiakkaan tilanteeseen ja tunneälykkyys 
korostuvat siis johtajien lisäksi myös myyjien toiminnassa.

Myyntiorganisaation tulee nopeasti rakentaa yhteiset 
viestit ja lähestymistavat eri tilanteissa olevia asiakkaita 
varten. Samalla tulisi miettiä, kuinka esimerkiksi 
myyntisoitot ja etäpalaverit aloitetaan. Jos yrityksestä 
löytyy viestintäosaamista, niin siihen kannattaa tällaisessa 
tilanteessa tukeutua.

Yksi hyvä keino on myös opettaa myyjät käsittelemään 
mahdolliset vastaväitteet jo ennakkoon. Esimerkiksi jo 
aiemmin sovitusta projektista soitettaessa ei kannata avata 
puhelua kysymällä, haluaako asiakas toteuttaa projektin, 
vaan kertoa asiakkaalle miten uudistuneessa tilanteessa 
ongelmat on ratkaistu ja toiminta jatkuu.

POHJATYÖ TEHTÄVÄ ERITYISEN HUOLELLA

Koska tapaamiset järjestetään etänä, on myyjällä 
lähtökohtaisesti käytössään vähemmän keinoja kuin 
henkilökohtaisessa tapaamisessa. Esimerkiksi fläppitaulun 
sijaan on keksittävä jokin uusi tapa havainnollistaa asioita.

Samalla poikkeustilanne säästää kuitenkin myyjän aikaa, 
koska matkustamiseen ei tarvitse varata lainkaan aikaa. 
Tämä aika tulisi käyttää huomattavasti huolellisempaan 
valmistautumiseen. Nyt jos koskaan myyjältä odotetaan 
teknisten myyntipuheiden sijaan näkemyksellisyyttä ja 
konkreettisia ajatuksia siitä, miten asiakas voisi selviytyä 
tilanteesta paremmin.

”On syytä muistaa, että myös 
asiakkaan puolella on joukko 
huolestuneita ihmisiä, joiden 
ajatukset saattavat vaellella 

työasioiden ulkopuolella. Tällaisissa 
olosuhteissa asiakkaisiin ei voi 

olla yhteydessä ilman vallitsevan 
tilanteen noteeraamista.”
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N Ä K Ö K U L M A

Julkaisimme äskettäin oppaan avainasiakkuuksien 
järjestelmällisesta johtamisesta. Korostimme oppaassa 
näkemyksellisyyden merkitystä, sillä asiakkaat odottavat 
entistä enemmän konkreettisia ajatuksia siitä, miten he 
voisivat omaa toimintaansa kehittää.

Normaalioloissakaan tekniset myyntipuheet eivät 
toimi kovin hyvin. Asiakas ei ole kiinnostunut sinun 
tuotteistasi tai palveluistasi, vaan oman toimintansa 
kehittämisestä ja liiketoiminnan tavoitteiden 
saavuttamisesta. Jos sinulla ei ole tarjota apua, niin 
viimeisen päälle hiotut myyntipuheetkaan eivät sinua 
apua. 

Tämänhetkisissä haastavissa olosuhteissa 
asiakkaasi odottavat sinulta vielä entistä enemmän 
näkemyksiä siitä, mitä heidän tulisi nyt toimia.

Minkälaista näkemyksellisyys sitten voisi olla? 
Voidaan esimerkiksi ajatella, että tämä lukemasi opas 
on yhdenlainen esimerkki näkemyksellisyydestä. Sen 
sijaan, että yrittäisimme nyt väkisin tyrkyttää kaikille 
asiakkaillemme mitä tahansa palveluitamme, halusimme 

A N T T I  K U H M O N E N ,  C U S T O M E R  S U C C E S S  E X E C U T I V E  /  B I I T

Asiakkaat kaipaavat sinulta nyt näkemyksiä

tarjota jotain sellaista apua, josta ajattelemme olevan 
juuri nyt hyötyä. Meidän näkemyksemme on se, että on 
meidän kaikkien yhteinen etu, että mahdollisimman moni 
yritys kykenisi reagoimaan tähän poikkeustilanteeseen 
mahdollisimman hyvin ja selviäisi yli vaikeiden aikojen.

Nykypäivän haastavassa kilpailutilanteessa – ja 
varsinkin nykyisissä poikkeuksellisissa olosuhteissa 
– myyjä ei voi vain jäädä odottamaan puhelimen tai 
koneen ääreen odottamaan asiakkailta tilauksia, tai 
edes tuputtaa asiakkaille kaikkia mahdollisia tuotteita 
tai palveluita sillä ajatuksella, että kun tarpeeksi paljon 
tyrkyttää, niin kyllä joku jotain ostaa. Heille on varattu 
paikka McDonaldsin autokaistalla, siellä lukee “vain 
tilaustaan odottaville”. Juuri nyt on kyettävä tuomaan 
asiakkaalle näkemyksiä siitä, kuinka heitä voitaisiin 
auttaa selviämään näistä haastavista olosuhteista.

Käytännössä näkemyksellisessä myynnissä on kyse 
siitä, että asiakkaalle tarjotaan vain sellaisia näkemyksiä, 
joista tiedetään olevan asiakkaalle hyötyä.
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Muutamia asioita, joita myyjä voi selvittää asiakkaaseen 
liittyen:

• Kuinka poikkeustilanne vaikuttaa asiakkaan toimialaan nyt 
ja lähitulevaisuudessa?

• Kuinka tilanne vaikuttaa suoraan asiakkaaseen?
• Minkälaisia mahdollisuuksia asiakkaalla voisi tässä 

tilanteessa olla?
• Millaisia toimenpiteitä asiakas on jo nyt tehnyt ja miten 

asiakas viestii eri kanavissa?
• Miten muut vastaavassa tilanteessa olevat yritykset ovat 

toimineet?

Hyvin valmisteltu esitys on nyt erityisen tehokas tapa 
viestiä asiakkaalle. Esityksen sujuvuuden kannalta esitysten 
vetämistä etäoloissa on syytä harjoitella. Koska heikko tai 
epävarma nettiyhteys saattaa tehdä esityksestä sekavan, on 
syytä varmistaa, että esitystä vetää sellainen henkilö, jonka 
yhteys on luotettava. Moni on saattanut tottua toimisto-
oloissa huippunopeaan ja luotettavaan yhteyteen, mutta 
kotioloissa tilanne saattaa olla toisenlainen.

Tärkeään etäpalaveriin on syytä harkita useamman 
henkilön ottamista mukaan, jotta yhteysongelmien 
ilmaantuessa joku toinen voi ottaa esityksestä vetovastuun. 

On järkevää välttää esityksessä pieniä fontteja tai valtavaa 
tekstin määrää, sillä asiakkaalla voi olla käytössään vain 
pieni näyttö. Animaatioiden avulla voidaan ohjata asiakkaan 
mielenkiinto oikeaa kohtaan ruudulla sekä rytmittää samalla 

omaa esittäytymistä. Hyppiminen esityksestä toiseen 
voi viedä asiakkaan mielenkiinnon muualle ja katseen 
esityksestä vaikkapa sosiaaliseen mediaan.

Myös videokuva on tärkeä osa etäpalaveria, sillä iso 
osa viestinnästä on muutakin kuin sanoja. Videokuvaa 
käyttämällä saat asiakkaasi täyden huomion ja varmistat 
samalla, että tämä ei ala herkästi tehdä muita asioita 
palaverin aikana. Hyvä videokuva vaatii hieman enemmän 
internet-yhteydeltä ja järjestelyiltä. Kannattaa miettiä 
ainakin seuraavia asioita:

• Uudemmissa kannettavissa tietokoneissa on yleensä 
kohtuullisen hyvät kamerat; riittävän hyvät epäpalaveria 
varten. Kannattaa muistaa, että tämäkin kamera on hieman 
näytön yläpuolella. Jos haluat puhutella suoraan asiakasta, 
katso suoraan kameraan ja nosta läppäri ylemmäs.

• Yritä löytää mahdollisimman rauhallinen ja neutraali tausta. 
Mieti myös, kuinka erotut taustasta. Vaatteiden värien ja 
valon määrä kontrastit sinun ja taustasi välillä auttavat.

• Usein haasteeksi muodostuu valon määrä: vaikka 
ihmissilmään näyttää, että huoneessa on valoisaa, ei 
se välttämättä riitä vähemmän herkälle kameralle. Yritä 
järjestää tilanteeseen riittävästi valoa. Pehmeän ja 
miellyttävän valon saat, kun valonlähde on mahdollisimman 
suuri suhteessa sinuun. Voit esimerkiksi heijastaa kirkkaan 
ja pistemäisen valon valkoisesta lakanasta; kameran 
ulkopuolelle jäävistä asioista ei saa tyylipisteitä.

”Esityksen sujuvuuden kannalta esitysten vetämistä etäoloissa on 
syytä harjoitella.”
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Joskus kuitenkin internet-yhteyksien takia videokuvan 
käyttäminen on mahdotonta. Tällöin hyvä perehtyminen, 
selkeä agenda, laadukkaat muut materiaalit ja erityisesti 
välihyväksyntien hakeminen asiakkaalta korostuvat 
entisestään.

HENKILÖKOHTAISESTA KOHTAAMISESTA 

ETÄMYYNTI IN

Siirtyminen henkilökohtaisesta myynnistä etämyyntiin 
muuttaa myös koko myyntityön rytmiä. Koska palaverit ovat 
lyhyempiä ja vaikutusmahdollisuudet vähäisempiä, korostuu 
koko myyntiorganisaation kyky nostaa tempoa, valmistautua 
palavereihin paremmin, kartoittaa asiakkaan tilanne 
terävämmin sekä esittää asiat selkeämmin.

Muutamia huomioita etämyyntiin liittyen:

• Myös asiakas on hämillään uudesta tilanteesta, joten 
myyjän täytyy osata ottaa ohjat käsiinsä ja johdattaa 
asiakas prosessin läpi tyylikkäästi. Tällöin myös agendan 
tulee olla selkeä.

• Teknologian kanssa toimimiseen pitää harjoitella rutiini, 
jotta yhteydet saadaan auki ja esitykset kaivettua esille 
ennen kuin itse tapaaminen alkaa.

• Muistiinpanojen tekeminen saattaa tuottaa haasteita, 
jos samaan aikaan täytyy pyörittää esitystä ja huomioida 
asiakas.

• Vaikka asiakkaan kanssa ei olla samassa tilassa, on kyse 
silti vuorovaikutustilanteesta. Etäpalaveri ei siis saa olla 
myyjän monologi. Asiakkaalta kannattaa hakea myös 
välissä hyväksymiä ja kysyä palautetta.

• Closing-kysymyksen täytyy olla selkeä, jotta asiakas 
ymmärtää, mitä nyt haetaan. Tilanteessa ei kuitenkaan saa 
olla liian aggressiivinen tai tahditon.

Työpäivän suunnitteluun tulee myös käyttää aikaa. 
Fyysisten palavereiden väliin jää usein pieni tauko 
siirtymisiä varten, jolloin myyjä voi vetää hetken aikaa 
happea, purkaa edellisen palaverin ja keskittyä seuraavaan.

Myös etäpalavereiden väliin olisi hyvä jättää riittävä 
tauko. Mikäli buukkaa päivät täyteen palavereita 
minuuttiaikataululla, niin jo muutaman palaverin jälkeen 
saattaa alkaa tuntua siltä kuin pää olisi jumissa ja ajatukset 
sekaisin.

Etäpalaverit voi esimerkiksi rytmittää niin, että tunnin 
sijaan palaverit kestävät 45 minuuttia ja palavereiden väliin 
jää aina varttitunnin tauko. Etänä 45 minuutissa ehtii 
todennäköisesti joka tapauksessa käsitellä yhtä paljon asioita 
kuin normaalisti tunnin aikana.

TEKNOLOGIAN HALTUUNOTTO TUO OSALLE 

YRITYKSISTÄ HAASTEITA

Eri ihmisten valmiudet uuden teknologian omaksumiseen 
voivat vaihdella merkittävästi. Siinä missä yksi myyjä saattaa 
olla vastikään valmistunut koulusta, jossa töitä on totuttu 
tekemään myös etänä ja on ehkä muutenkin käyttänyt 
teknologiaa koko elämänsä, toinen voi olla vuosikymmeniä 
kestäneen uransa aikana tottunut tapaamaan asiakkaita 
henkilökohtaisesti ja tehnyt muistiinpanot aina käsin.

On siis tärkeää tarjota myyjille tukea myös uuden 
teknologian käytössä myyntikäytäntöjen lisäksi. Hyvä 
lähtökohta voi olla selvittää, ketkä myyntitiimissä tai 
yrityksessä osaavat asiat parhaiten ja hyödyntää heidän 
osaamistaan. Tärkeintä on huomioida, että niille parhaille 
ja kokeneimmillekin myyjille tilanne on uusi. Heilläkään 
ei välttämättä ole kaikkea sitä osaamista, jota näissä 
olosuhteissa myyjältä vaaditaan.
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Kun poikkeustilanteessa myynti uhkaa sakata 
ja nykyiset asiakkaat laittavat hankinnat jäihin, 
korostuu uusasiakashankinnan merkitys valtavasti. 
Potentiaalisten asiakkaiden suuntaan on siis syytä olla 
aktiivinen vaikeassakin markkinatilanteessa.

Yksi hyvä tapa on soittaa asiakkaalle ja 
buukata nettitapaaminen. Joidenkin mielestä 
puhelinkontaktointi on kuollut, mutta oikeastaan vain 
huono puhelinkontaktointi on kuollut. Tässä muutamia 
ohjenuoria hyvään puhelinkontaktointiin.

Buukkauspuhelun rakenne:

• Avaus (selkeä esittäytyminen)
• Hyötykoukku (syy, miksi kannattaa tavata)
• Ehdota aikaa (tarjoa kaksi vaihtoehtoa)
• Päätös (sovi aika ja laita kalenterikutsu asiakkaalle)

Buukkauspuhelu kestää 1,5 – 3 minuuttia. Pidempi 
puhelu alkaa helposti menettää tehoaan.

VALMISTAUTUMINEN: SUUNNITTELE, 

VALMISTAUDU JA VARAA AIKAA 

SOITTAMISELLE.

Varaa aikaa kontaktoinnille ja laita itsellesi soittoaikoja 
kalenteriin. Se on paljon tehokkaampaa kuin 
soitteleminen silloin tällöin. Jos varaat esimerkiksi 1,5 – 
2 tunnin slotin, pääset helpommin soittomoodiin, jolloin 

Kuinka buukata asiakastapaaminen poikkeustilanteessa

kontaktointiin tulee tietynlainen rytmi. Buukkaaminen on 
fiilispohjaista hommaa, joten oikeanlainen hyvä fiilis ja 
mielentila on tärkeää. 

Osa myyjistä jännittää kylmäsoittoja. Mitä jos 
asiakas sanoo ei? Neuvoni luurikammoiselle on, että älä 
keskity yhden puhelun lopputulokseen, vaan soittele pari 
tuntia putkeen. Silloin moni todennäköisesti sanoo kyllä. 
Jokainen kyllä on haastavassa tilanteessa ilonaihe.

Kellonajat. Usein sanotaan, että maanantaiaamuisin 
ihmiset istuvat kokouksissa, puolenpäivän aikoihin 
ollaan lounaalla ja iltapäivät ovat täynnä palavereita.

Eri ihmisillä on kuitenkin erilaiset rytmit, ja nyt 
poikkeusoloissa ihmiset tekevät kotoa käsin töitä, 
joten ei kannata olettaa liikaa. Kannattaa kuitenkin 
huomioida, että suuri osa palavereista alkaa tasatunnein, 
joten erityisen otollinen aika soittaa on hieman ennen 
tasatuntia, jolloin monella on edellinen palaveri loppunut 
ja ollaan odotellaan seuraavan palaverin alkua.

Kannattaa myös vaihdella soittoaikoja. Soita listaasi 
yhtenä päivänä aamusta ja toisena päivänä iltapäivästä, 
niin tavoitat paremmin eri rytmissä elävät ihmiset. 
Saatat yllättää päättäjän vaikkapa autosta, jolloin hänellä 
onkin aikaa keskustella.

Mieti, mikä on puhelusi tavoite. Tavoitteen pitäisi 
olla buukatessa selkeästi tapaamisen sopiminen. Jätä 
myyminen seuraavan vaiheen etäpalaveriin.

Rakenna oikeanlainen buukkausviesti hyötykoukun 
ympärille. Henkilö jolle soitat, miettii miksi kuuntelisi 
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sinua hetkeäkään ja miksi ihmeessä suostuisi 
etätapaamiseen. Siksi viestisi on oltava lyhyt ja terävä 
sekä sinun on kyettävä vastaamaan asiakkaan päässä 
oleviin miksi-kysymyksiin. Maalaa syy tapaamiselle 
kahdella lauseella ja vahvoilla väreillä.

Viesti kannattaa myös personoida, eli liittää jollain 
tavalla asiakkaan liiketoimintaan. Asiakas antaa sinulle 
aikaansa, jos hän kokee hyötyvänsä siitä jotenkin. 
Johtajat inhoavat palavereja, joissa joku kartoittaa 
heidän tarpeitaan kolme varttia ja kun päänsärkyä ei 
löydy, keskustelu loppuu siihen. Asetu johtajan asemaan. 
Mitä hyötyä hänelle olisi ajan antamisesta sinulle?

Valmistaudu vastaamaan asiakkaan yleisimpiin 
vastaväitteisiin. Ne menevät tyypillisesti näihin 
kategorioihin:

• Ei ole tarvetta / ei ole kiinnostusta mihinkään
• Ei ole rahaa / ei ole aikaa
• Osataan itse
• On jo kumppani, joka jo tekee tuota

Kirjoita itsellesi vastaus näihin vastaväitteisiin.
Koronaa en ottaisi puheeksi, ellei asiakas itse viittaa 

siihen. Moni asiakas kuulee Koronasta niin paljon 
muutenkin, että se tulee korvista ulos.

Voi jopa olla virkistävää, kun joku soittaa 
eikä mainitse asiaa lainkaan. Mutta jos Koronaa 
käytetään vastaväitteenä, niin valmistaudu etukäteen 
käsittelemään vastaväite. Esimerkiksi asiakkaan 
sanoessa ”nyt ei ole aikaa miettiä järjestelmäasioita, 
kun korona vie kaiken huomion” voikin vastata: ”Itse 

asiassa juuri siksi meidän kannattaa keskustella nyt. 
Uusasiakashankinnan merkitys on tärkeämpää kuin 
koskaan aikaisemmin ja oikein rakennettu järjestelmä 
vapauttaa myyjille lisää aikaa asiakastyöskentelyyn”.

Yleisesti voi auttaa, jos kirjoitat buukkausspiikkisi ja 
vastaväitteesi ensin paperille tai tietokoneelle. Harjoittele 
kuitenkin jutustelemaan ne läpi niin, etteivät ne kuulosta 
suoraan paperista luetuilta.

SOITTAMINEN: TÄRKEÄMPÄÄ KUIN MITÄ SANOT 

ON MITEN SANOT.

Avaus: Pidä huoli, että nimestäsi ja yrityksen nimestä 
saa selvää. On makuasia, kysytkö asiakkaalta ehtiikö 
hän jutella. Toiset menevät suoraan asiaan, itse kysyn 
ehtiikö asiakas jutella pari minuuttia. Useimmiten ehtii, 
kun kerran on vastannutkin.

Hyötykoukku: Esitä seuraavaksi lyhyt näkemys 
siitä, mikä on asiakkaan tilanteen tai toimialan kannalta 
oleellista. Voit esimerkiksi arvioida, mihin suuntaan 
asiakkaan alalla ollaan menossa tai minkälaisia 
haasteita alan yritykset tyypillisesti kohtaavat. Siis jotain 
sellaista, joka koskettaa asiakasta ja hänen tavoitteitaan. 
Jos esimerkiksi soitat myyntijohtajalle, viestisi pitäisi 
liittyä niihin asioihin, joita myyntijohtajalla on muutenkin 
tapetilla. Jos saat päättäjän toteamaan, että ”tuo on 
totta, tuota olen itsekin miettinyt”, niin olet jo hyvin 
liikkeellä.

Ajan ehdottaminen: Ehdota seuraavaksi 
etätapaamista, jossa keskustelette aiheesta enemmän. 
Asiakkaalle kannattaa antaa kaksi aikavaihtoehtoa. 
Näin ohjaat hänet miettimään kalenteriaan, eikä 
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A N T T I  U I T T A M O,  C U S T O M E R  S U C C E S S  E X E C U T I V E  /  B I I T

aiheen kiinnostavuutta. Itse ehdotan etäpalaverin 
pituudeksi kolme varttia, mutta lähetän silti tunnin 
kalenterivarauksen asiakkaalle. Yksikään asiakas ei ole 
siitä huomauttanut.

Palaverin alussa kannattaa kuitenkin tarkistaa 
asiakkaan aikataulu ja itse voi aluksi todeta, että aikaa 
on varattu 45 minuuttia. Jos asiakkaalla ei ole tiukkaa 
aikataulua ja asia kiinnostaa häntä, on teillä silloin vartti 
pelivaraa palaverin lopussa.

Päätös: Kun aika on sovittu, voit ehdottaa 
kalenterikutsun lähettämistä asiakkaalle. Näin 
tapaaminen menee asiakkaan kalenteriin eikä hän 
vahingossa myöhemmin sovi samaan kohtaan toista 

palaveria. Varmista kuitenkin myöhemmin, että asiakas 
on hyväksynyt kalenterikutsun, eikä se ole hautautunut 
asiakkaan muiden sähköpostien sekaan.

Muista, että asiakas kuuntelee paitsi sitä mitä sanot, 
myös sitä miten asiasi esität. Asiakas nimittäin lukee 
rivien välistä, uskotko itse asiaasi. Silloin asiakkaalle 
syntyy tunne siitä, että tätä kaveria kannattaa kuunnella.

On monta tapaa saada buukattua tapaamisia 
puhelimitse, joten mikään edellä esitellyistä 
näkökulmista ei ole kiveen hakattu totuus. Poimi siis 
vapaasti sellaiset vinkit, jotka voisivat toimia sinun 
toimialallasi.
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Kuinka myyntitavoitteet muuttuvat tuloksiksi?  
– Myynnin johtaminen tiedolla ke 8.4. klo 8:30
Myyntitavoitteen saavuttaminen on usein epävarmaa ja haastavaa. Kerromme 
webinaarissa, miten myynnin johtamisesta voidaan datan avulla poistaa epävarmuus ja 
arvailu. Tiesitkö, että dataa hyödyntävät myyntiorganisaatiot menestyvät merkittävästi 
kilpailijoitaan paremmin? Liity sinäkin menestyjien joukkoon.

 Ilmoittautumiset ja lisätietoa

Kasvua suunnitelmallisella avainasiakkuuksien 
johtamisella ke 6.5. klo 8:30
Avainasiakkaiden tärkeydestä huolimatta vain harva yritys kykenee johtamaan 
avainasiakkuuksia järjestelmällisesti. Tässä webinaarissa esitellään käytännönläheinen 
malli, jonka avulla avainasiakkuuksia voidaan johtaa järjestelmällisesti ja hakea kasvua 
sieltä, mistä sitä helpoiten löytyy. Nykyisiltä asiakkailta.

 Ilmoittautumiset ja lisätietoa

Myynnin valmentava johtaminen – ihmiset tuloksen 
taustalla ke 3.6. klo 8:30
Yrityksesi menestys riippuu pitkälti siitä, kuinka hyvin onnistutte myynnissä. Onnistumisen 
taustalta löytyy aina yhteinen nimittäjä. Ihmiset. Kuinka autat heitä onnistumaan?

 Ilmoittautumiset ja lisätietoa

Biitin kevään 2020 webinaarit

https://www2.biit.fi/hub/oppaat/avainasiakkuuksien-johtaminen/guidelink/poikkeustilanne
https://www2.biit.fi/webinars/data-driven-sales/2020
https://www2.biit.fi/hub/oppaat/avainasiakkuuksien-johtaminen/guidelink/poikkeustilanne
https://www2.biit.fi/webinars/avainasiakkaiden-johtaminen/2020
https://www2.biit.fi/hub/oppaat/avainasiakkuuksien-johtaminen/guidelink/poikkeustilanne
https://www2.biit.fi/webinars/myynnin-valmentava-johtaminen/2020
https://www2.biit.fi/webinars/data-driven-sales/2020
https://www2.biit.fi/webinars/avainasiakkaiden-johtaminen/2020
https://www2.biit.fi/webinars/myynnin-valmentava-johtaminen/2020
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4. Edellytykset: 
Organisaation on tuettava 
uusia toimintatapoja
Nyt tilanne alkaa jo olla toteuttamista vaille hallinnassa. 
Vielä puuttuu kuitenkin yksi osa-alue oppaan alussa 
esittelemästämme mallista. Paraskaan suunnitelma ei 
nimittäin riitä, jos ei löydy edellytyksiä toteuttaa sitä. 
Minkälaisia edellytyksiä poikkeustilanteesta selviäminen 
vaatii?

Myynnin johtamisen näkökulmasta CRM on yksi tärkeimpiä 
yksittäisiä työkaluja, mutta muuttuneet myyntiprosessit 
vaativat myös muita työkaluja sekä muunlaista tukea.

CRM MYYNNIN JOHTAMISEN TUKENA

Parhaimmillaan CRM on paljon muutakin kuin 
asiakasrekisteri. Se on myynnin johdon ja myyntityön 
tärkein työkalu. Se mahdollistaa myynnin johtamisen datalla 
ja ohjaa myyjiä tekemään oikeita asioita myyntiprosessissa. 
Poikkeustilanteessa näiden asioiden merkitys kasvaa, sillä 
ympärillä on niin paljon epävarmoja asioita ja tilanne elää 
koko ajan. CRM-järjestelmä tarjoaa reaaliaikaisen näkymän 

kaikkeen siihen, mitä myynnin ympärillä tapahtuu, jolloin 
myös muutoksiin voidaan reagoida erittäin nopeasti.

Myynnin johdon on tärkeää päästä käsiksi ajantasaiseen 
tietoon, jota myyntiprosessi tuottaa jatkuvasti. Kuinka 
paljon asiakkaita tavataan, miten tapaamiset etenevät, 
millaiselta myyntisuppilo vaikuttaa tai mitä projekteja ja 
myyntimahdollisuuksia työstetään nykyisten asiakkaiden 
kanssa?

Kun CRM-järjestelmä on rakennettu yrityksen 
myyntiprosessien mukaisesti, saadaan kaikki tämä data 
talteen ja voidaan esittää myynnin johdolle reaaliaikaisten 
raporttien ja työpöytien kautta. Näin myynnin ja yrityksen 
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johdolla on tarkka tieto tulevasta myynnistä ja rahavirroista 
sekä edellytykset reagoida nopeasti muutoksiin.

Myyjille CRM voi olla myös työn tuki. Sen lisäksi, että 
kaikki tarvittava tieto löytyy helposti esimerkiksi puhelua 
varten, voi se sisältää ohjeet siitä, kuinka eri myyntiprosessin 
vaiheissa tulee toimia ja luoda automaattiset tehtävälistat 
myyjille eri tilanteisiin. Tämä on erityisen tärkeää 
epävarmassa tilanteessa, jossa myyjäkin joutuu oppimaan 
uusia asioita.

Epävarmassa tilanteessa CRM:n osalta nousee esiin 
yksi tärkeä asia: saadaanko järjestelmä mukautettua uusiin 
toimintamalleihin riittävän nopeasti? Saadaanko esimerkiksi 
uudet tai muuttuneet myyntiprosessit rakennettua 
järjestelmään, jolloin se tuottaa myynnin johdolle uutta 
tietoa ja ohjeistaa myyjiä tekemään oikeita asioita 
muuttuneessa tilanteessa?

Samalla myös heikosti rakennetun CRM-järjestelmän 
riskit korostuvat. Jos myyjät eivät koe saavansa 
siitä konkreettista hyötyä, jää sen käyttö varsinkin 
poikkeustilanteessa parhaimmillaankin minimitasolle.

ETÄMYYNTI VAATI I  ERILAISIA TYÖKALUJA

Onnistunut etämyynti on paljon muutakin kuin vain 
puhelimessa roikkumista. Se vaatii erilaisia toimiva 
työkaluja. Liistaamme tässä niistä muutamia:

• Puhelimen sijaan tulisi käyttää verkkoneuvottelutyökaluja, 
jotka mahdollistavat usean ihmisen osallistumisen 
puheluihin sekä näytön ja videon jakamisen muille 
osallistujille. Osallistumista helpottaa merkittävästi myös 
se, ettei osallistujien tarvitse asentaa omille koneilleen 
ylimääräisiä ohjelmistoja. Meillä Biitillä käytössä on 
Googlen Hangouts, jonka olemme havainneet yhdeksi 
toimivaksi ratkaisuksi.

• Kannettavissa tietokoneissa on lähes poikkeuksetta 
sisäänrakennettu webbikamera, joka mahdollistaa 
kuvayhteyden hyödyntämisen. Voi kuitenkin olla, että 
tätä kameraa ei olla totuttu käyttämään, jolloin sen 
toimivuus kannattaa varmistaa ennen ensimmäistäkään 
etäpalaveria. Myös erillisen webbikameran hankkimista 
kannattaa harkita, sillä sitä voidaan liikutella ja käännellä 
vaivattomasti. Tämä saattaa oikein käytettynä jättää 
etäpalaverista ammattimaisemman kuvan asiakkaalle.

• Etäneuvotteluun ei kannata osallistua tietokoneen 
omien kaiuttimien ja mikrofonin kautta, vaan on tärkeää 
hankkia hyvät, mikrofonin sisältävät kuulokkeet laadun 
parantamiseksi. Bluetooth-kuulokkeet poistavat 
sähläämisen johtojen kanssa, kunhan niitä muistaa ladata 
säännöllisesti ja varmistaa, että akku kestää työpäivän 
ajan. On hyvä muistaa myös seuraava periaate äänen 
tallentamisessa: mitä lähempänä mikrofoni on puhujaa, sitä 
vähemmän mukaan tulee taustahälinää.

• Suunnittelupalavereissa ja työpajoissa tarvitaan myös 
vähintään kaikille helposti jaettavaa dokumenttia. Biitillä 
olemme havainneet Google Driven dokumentit toimiviksi, 
mutta halutessa voidaan käyttää virtuaalisia työtiloja.

• Fyysistä allekirjoitusta on luonnollisesti mahdoton käydä 
hakemassa asiakkaalta, ja dokumenttien skannailu ja 
lähettely voi olla haastavaa, sillä eri ihmisiltä löytyy erilaisia 
työkaluja kotoa. Tämän takia sähköinen allekirjoitus on 
hyödyllinen työkalu.

• Kyselytyökalut mahdollistavat asiakkaalle lähetettävän 
palautekyselyn myyntipuhelun tai etätyöpajan jälkeen 
(ja hyvä CRM mahdollistaa tämän automatisoinnin). 
Näin saadaan arvokasta dataa siitä, millaisia odotuksia 
asiakkailla nykytilanteessa on, ja miten omassa yrityksessä 
pystytään näihin odotuksiin vastaamaan.
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Meidän asiakkaillemme tekemät Salesforce-
käyttöönottoprojektit lähtevät yleensä liikkeelle päivän 
tai kahden mittaisilla työpajoilla (workshop), joiden 
tavoitteena on varmistaa myynnin johdon ja myyjien 
kanssa, että rakennettava järjestelmä vastaa heidän 
tarpeitaan.

Moni asiakkaamme jatkaa projekteja ja myynnin 
kehittämistä nykyisestä poikkeustilanteesta huolimatta. 
Sopeudumme tilanteeseen yhdessä asiakkaiden ja sekä 
hyödynnämme työskentelyssä etätyöpajoja.

Tässä muutama huomio, joita olemme tähän 
mennessä keränneet siitä, kuinka työpajat kannattaa 
hoitaa etänä. Itse käytämme etäyhteyksiin Googlen 
Hangoutsia. Yhtä hyvin työpajoissa voi käyttää vaikka 
Teamsia tai vastaavia työkaluja.

Tärkeintä on tiedostaa, että:

• Paikoillaan istuminen läppärin edessä usean tunnin 
ajan vaikeuttaa keskittymistä.

• Etätyöpajoissa vähemmän puheliaat henkilöt jäävät 
helposti vähemmälle huomiolle.

• Työpajan vetäjän on vaikeampaa omalla 
olemuksellaan ohjata työpajaa. Toisaalta hyvin 
jäsennelty agenda tekee työpajasta erittäin 
tehokkaan.

• Kaikille osallistujille ei käytetty teknologia ole 
välttämättä entuudestaan tuttua, joten tämän 

Näin saat työpajat toimimaan etänä

opettelemiseen kannattaa varata hieman aikaa. Näin 
on varsinkin siinä tapauksessa, jos hyödynnät uusia 
virtuaalivalkotauluja tai jopa AR/VR-teknologiaa.

• Osallistujat saattavat vahvastikin haastaa etätyöpajan 
mielekkyyttä, koska etätyöpajasta ei ole aiempaa 
kokemusta tai työpaja on suunniteltu huonosti.

Mitä voit tehdä:

• Kerro ennen työpajaa ja sen alkaessa, miksi työpaja 
kannattaa pitää etänä, eikä jäädä odottelemaan 
parempia aikoja.

• Pyydä, että kaikki käyttävät videota päivän ajan, sillä 
se aktivoi ja auttaa keskittymään. Valmistele tämä jo 
kutsussa.

• Mieti jo etukäteen miten toimit, jos verkon kanssa 
on ongelmia. Mikä on varasuunnitelmasi? Kun en 
itse pystynyt jakamaan yhteistä työtilaa, kollega teki 
tämän puolestani.

• Aloita keventämällä tunnelmaa esimerkiksi 
esittelemällä oma etätyötilasi.

• Jaa ryhmä pienempiin, maksimissaan noin viiden 
hengen ryhmiin, jotka alustuksen jälkeen työstävät 
omia tehtäviään omissa erillisissä puheluissa ja 
palaavat taas yhteen purkamaan tehtävän. Näin 
osallistujat saavat äänensä paremmin kuuluviin.

• Pidä riittävän usein taukoja ja kannusta osallistujia 
liikkumaan paljon työpajan tauoilla, ehkä jopa 
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työpajan aikana. Seisominenkin on parempi 
vaihtoehto kuin istuminen.

• Jaa 8 tunnin työpaja kahdelle päivälle, jos se on 
mahdollista rikkomatta ajatusprosessia.

• Pitäkää lounastauko yhdessä virtuaalilounaana.
• Dokumentoikaa kaikki asiat samaan työtilaan. Itse 

käytimme Google Slides -esitystä, johon kaikilla 
ryhmien vetäjillä on pääsy. Kannattaa myös harkita 
virtuaalivalkotauluja, joihin kaikki osallistujat voidaan 
kutsua.

• Varmista, että kaikki saavat mielipiteensä kerrottua ja 
kysy suoraan työpajan hiljaisemmilta osallistujilta, jos 
heillä olisi jotain lisättävää.

• Pidä monologit minimissä ja laadi agenda, jossa on 
mahdollisimman paljon aktiviteetteja.

• Varatkaa sopivan kevyet eväät, jotta jaksetaan 
paremmin keskittyä. Ei kannata syödä raskasta 

hiilari- ja rasvapitoista ruokaa lounaaksi, sillä tällaisen 
jälkeen keskittymiskyky saattaa romahtaa.

• Vaikka toimitaankin etänä, niin hyvän työpajan 
fasilitoinnin periaatteet ovat silti edelleen päteviä. 
Perustele miksi tehdään, mitä tehdään seuraavaksi, 
mitä on saatu aikaiseksi, miten nämä liittyvät 
seuraavaan aiheeseen, mitä tehdään työpajan jälkeen, 
pidä tuloksia näkyvillä, havainnollista edistymistä ja 
niin edelleen.

Etätyöpaja ei ole samanlainen kokemus kuin 
kasvotusten pidetty työpaja. Tätä asiaa ei kannata yrittää 
piilotella, vaan todeta rehellisesti heti alkuun. Etätyöpaja 
voi olla jopa tehokkaampi tapa toimia kuin perinteinen 
työpaja.
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Esimerkiksi Saleshacker-sivuston Best 150+ Sales Tools: 
The Complete List (2020 Update) -artikkeli sisältää pitkän 
listan erilaisia työkaluja myynnin tueksi.

YRITYKSEN TARJOOMA POIKKEUSTILANTEESSA

Yksi TPPE-mallin edellytyksistä ovat tuotteet: jos tarjooma 
ei ole kunnossa, on myyntityökin hankalaa. Tämän 
merkitystä käsiteltiin myös alussa: poikkeustilanteessa yritys 
ei voi vain tarjota sitä samaa, kuin aikaisemmin, vaan myös 
tarjooma on sopeutettava tilanteeseen.

Koska tilanne on uusi ja kenelläkään ei ole kristallipalloa, 
josta voi katsoa, miten tilanne muuttuu, on myös tarjooman 
kehittämisen osalta toimittava ketterästi.

Palautetta tarjooman kehittämiseen voi saada 
useasta suunnasta: kysymällä suoraan asiakkailta, 
myyjiltä, markkinoinnin toimenpiteistä, verkkosivuston 
vierailijadatasta, tuotteiden käyttödatasta jne. 
Poikkeustilanteessa on entistä tärkeämpää, että tämä kaikki 
tieto saadaan oikeaan paikkaan ja sitä hyödynnetään myös 
tarjooman kehittämisessä. Ehkä tämän kautta löydetään 
myös kokonaan uusia tapoja, kuinka yrityksen tarjoamat 
tuotteet ja palvelut voivat auttaa asiakkaita.

MYÖS MUUN ORGANISAATION ON TUETTAVA 

MUUTTUNEITA KÄYTÄNTÖJÄ

Myynnin taustalla olevat edellytykset eivät ole vain työkaluja, 
vaan myös muun organisaation on kyettävä tukemaan 
muuttuneita toimintamalleja. Tässä muutamia esimerkkejä:

• Markkinointi ei voi vain jatkaa kuin mikään ei olisi 
muuttunut, vaan myös markkinoinnin toimet on 
valjastettava uusien myynnin käytäntöjen ja tavoitteiden 
tueksi. Luultavasti tämä tarkoittaa muuttuneita viestejä, 
päivityksiä verkkosivuilla, ladattavia sisältöjä ja webinaareja 
myynnin tueksi.

• Viestinnän on tuettava myyntiä auttamalla rakentamaan 
uusia tehokkaita viestejä asiakkaiden suuntaan. Viestinnän 
on syytä olla mukana rakentamassa uusia toimintatapoja, 
jotta heidän osaamistaan voidaan hyödyntää jo 
suunnitteluvaiheessa.

• Yrityksen johdon tuki on poikkeustilanteessa entistä 
tärkeämpää. Myyjien keskuudessa esiintyy varmuudella 
epävarmuutta, joten uskoa on luotava aina ylimmästä 
johdosta alkaen, jotta toiminta ei lamaannu.

”Koska tilanne on uusi ja kenelläkään ei ole kristallipalloa, josta voi 
katsoa, miten tilanne muuttuu, on myös tarjooman kehittämisen osalta 

toimittava ketterästi.”

https://www.saleshacker.com/sales-tools/
https://www.saleshacker.com/sales-tools/
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N Ä K Ö K U L M A

Kun yritys muuttaa painopisteitä myynnissään, on myös 
markkinoinnin reagoitava tilanteeseen. Lähtökohta ei voi 
olla vain antaa olemassa olevien kampanjoiden pyöriä ja 
toivoa, että tilanne menee ohi. Tarvitaanko esimerkiksi 
uusasiakashankinnan kampanjaa uudella kulmalla? 
Pitää aamiaisseminaarit korvata webinaareilla? Sopiiko 
jo suunniteltu sisältö poikkeustilanteeseen vai pitäisikö 
löytää uusia kulmia?

Hyvä esimerkki markkinoinnin muuttuvista 
prioriteeteistä on tämä opas: päätimme maanantaina 
aamusta, että haluamme kantaa oman kortemme 
kekoon tässä haastavassa tilanteessa ja lähdimme 
työstämään uutta opasta. Opas oli valmis ja julkaistu 
viikossa.

Tilanne vaatii kuitenkin herkkyyttä. Emme halunneet 
tässä tilanteessa luoda liidimagnettia ja kerätä 
soittolistaa, jota myyjät alkaisivat sitten aggressiivisesti 
soittaa läpi. Halusimme tehdä jotain, josta toivottavasti 
olisi apua isommalle joukolle myynnin johtoa. Pyrimme 
tämän ohella löytämään muita keinoja tavoittaa niitä 
yrityksiä, joita voisimme tässä tilanteessa auttaa.

Myös datan merkitys kasvaa entisestään. Nyt ei ole 
aikaa jäädä odottelemaan pidemmäksi aikaa, toimiiko 
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Markkinoinnin on toimittava ketterästi

jokin kampanja vai ei, vaan päätelmät on kyettävä 
tekemään lennosta. On siis nähtävä, kerääkö jokin 
kampanja tavoiteltua liikennettä, konvertoituuko se 
liideiksi ja sen kautta kaupaksi.

Markkinoinnin myös työskenneltävä myynnin kanssa 
tiiviissä yhteistyössä, jotta tieto saadaan kulkemaan 
molempiin suuntiin:

• Myyjillä on usein nopeasti jotain näppituntumaa 
siitä, miten kampanjat toimivat ja millaisia liidejä ne 
tuottavat. Tämän pohjalta sekä kampanjoita että liidin 
kriteereitä voidaan säätää.

• Markkinoinnille taas voi kertyä dataa esimerkiksi siitä, 
mitkä teemat tällä hetkellä kohderyhmä kiinnostavat 
sen pohjalta, miten eri mainoksia ja sosiaalisen median 
jakoja klikkaillaan. Tästä voi olla hyötyä myynnillekin 
myyntisoittojen viestejä suunniteltaessa.

Toimiviin asioihin kannattaa panostaa lisää ja 
toimimattomat hylätä ajoissa ja keksiä jotain uutta 
niiden tilalle.
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Lopuksi: Paluu uuteen 
normaaliin
Kukaan ei varmuudella tiedä, kuinka kauan poikkeustilanne 
kestää. Ennemmin tai myöhemmin se kuitenkin päättyy. 
Tällöin myyntiorganisaation on pystyttävä palaamaan 
normaaliin päiväjärjestykseen nopeasti, sillä asiakkaiden 
luokse on luultavasti ennennäkemättömät ruuhkat. Tässä 
kilpajuoksussa eivät hitaat pärjää.

Kukaan ei voi varmuudella sanoa, miltä maailma 
ja myynti näyttää esimerkiksi vuoden päästä. Monet 
ennustavat, että esimerkiksi etämyynti tulee jäämään paljon 
aikaisempaa yleisemmäksi toimintatavaksi.

Muutamasta asiasta voidaan kuitenkin olla melko 
varmoja:

Parhaiten tulevat pärjäämään ne yritykset, 
jotka ovat löytäneet oikean tasapainon aktiivisuuden 
ja puolustuksellisuuden välimaastosta. Puhtaasti 
puolustuskannalle menevät yritykset tulevat näkemään 
hidastunutta kasvua ja liian aggressiivisesti toimineet 
yritykset taas paisuneita kulurakenteita sekä mahdollisestii 
vahingoittuneita asiakassuhteita.

Kyse on siitä, mitä toimintaa voidaan tehostaa ja mihin 
panostaa enemmän. Löydetäänkö vaikeilla hetkillä uusia 
tapoja auttaa asiakkaita tai jopa kokonaan uudenlaisia 
liiketoimintamalleja.

Asiakkailla tulee olemaan ruuhkaa tilanteen 
normalisoiduttua. Lukuiset myyjät haluavat päästä 
tapaamaan asiakkaitaan ja saada omaa myyntiään 
pyörimään. Etulyöntiasemassa ovat ne yritykset, jotka 
ovat onnistuneet säilyttämään hyvät asiakassuhteet myös 
poikkeustilanteiden aikana.

Miller Heinman Groupin sivuilla julkaistun artikkelin 
Preparing for the Post-Outbreak Era mukaan tämä vuosi 
tulee koostumaan kahdesta hyvin erilaisesta puoliskosta: 
meneillään olevasta poikkeustilanteesta ja sen jälkeisestä 
ajasta. Taloudellisen epävarmuuden aikana organisaatiossa 
voidaan valmistautua sen jälkeiseen aikaan esimerkiksi 
toimintamallien kehittämisellä ja koulutuksilla.

Muuttuneita käytäntöjä ja käyttöön otettuja uusia 
työkaluja kannattaa myös ajatella tilanteen jälkeen. Ehkä 
digiloikan myötä löydetään uusia tapoja toimia, jotka 
kannattaa ottaa pysyvästi käyttöön. Vaikka esimerkiksi 
ajantasaisen datan merkitys kasvaa epävarmuuden aikana, ei 
sen merkitys katoa mihinkään normaalioloissakaan. 

https://www.millerheimangroup.com/resources/blog/preparing-for-the-post-outbreak-era/


Myynnillä on usein selkeät tavoitteet: pitää pystyä myymään tietyssä ajassa tietyn verran. 
Tavoitteen saavuttaminen on selkeydestä huolimatta usein epävarmaa. Ongelmana on se, 
ettemme usein tiedä, mikä vaikutus toiminnallamme oikeasti on. Näemme myyntitulokset, 
mutta emme näe niiden taakse.

Mitä on myynnin tiedolla johtaminen?

Haluatko lisätietoa? Ota yhteyttä!

Monissa yrityksissä myynnissä on tavoitteiden ja tulosten välillä ikään kuin musta laatikko: näemme kyllä paljon on jo 
myyty ja ehkä meillä on jonkinlainen käsitys myyntimahdollisuuksista. Mutta tekevätkö myyjät riittävästi oikeita asioita ja 
riittävän hyvin, jotta tuloksiin päästään?

Myynnin tiedolla johtamisessa on kyse tämän mustan laatikon avaamisesta. Näin myynnin ja yrityksen johto saa 
ajantasaisen kuvan yrityksen tavoitteiden saavuttamisesta, ja samalla mahdollistetaan myyjien johtaminen yksilötasolla.

Lauri Kurki

Chief Commercial Officer
lauri.kurki@biit.fi
+358 (0)40 730 9033

Jätä yhteydenottopyyntö

https://www2.biit.fi/yhteydenottopyynto/cta/guide/poikkeustilanne
https://www2.biit.fi/yhteydenottopyynto/cta/guide/poikkeustilanne
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biit.fi

–Data driven?

Let’s talk
business.

Autamme sinua saavuttamaan 
liiketoimintatavoitteesi datan 
avulla.


